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 ىلوألا ةعبطلا

 ماوو9_ هالو

 ريثثانلا عجزؤن

 لوقتلاراد ةيرثنألا ةبنكملا
 شرم لا سام امأ - سيبلب ةدحللا ياَسب  ةيونم اة ةررملا ع 9 0 ٠

 086-488 : لك



 « هيدهتسنو « هرفغتسنو « هنيعتسنو « هدمحن « هلل دمحلا نإ

 هللا هدهي نم « انلامعأ تائيس نمو « انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « هل يداه الف للضُي نمو « هل لضم الف

 هللا ىلص « هلوسرو هدبع دمهم نأ دهنكأو «ء هل كيرش ال هدحو

 . اريثك ًاميلست ملسو ء هبحصو هلآ ىلعو « هيلع

 متنأو الإ ٌنثومت الو هتاقث قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيألي 7

 . [ ٠١ : ةيآلا « نارمع لآ ةروس ] . « نوملسم

 قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيألي »

 يذلا هللا اوقتاو « ًءاسنو ًاريثك ًالاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم
 . 4 ًابيقر مكيلع ناك هللا نإ ماحرألاو هب نولءاست

 . [ ١ : ةيآلا « ءاسنلا ةروس ]

 حلصُي « أديدس ًالوق اولوقو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيألي »

 زاف دقف هلوسرو هللا عطُي نمو مكبونذ مكل رفغيو مكلامعأ مكل
 . [ 7١ :ةيآلا « بازحألا ةروس ] . 4 اميظع أزوف
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 ةقباسلا تاونسلا ةبقح ىلإ عجري ةملسملا ةرسألا نيوكتل دادعإلا نإ

 ءىشُت دق نيجوزلا نم لك نوكي ام رادقمبف « جاوزلا مسارم نالعإ ىلع
 ةعيفرلا هلئاضفل هقيبطت ىلع يّبرو « مالسإلا ةئدابل يعاولا مهفلا ىلع
 بقترملا امهترسأ نايكلو  حاجنلا امهجاوزل ٌبتكي ام رادقمب « هباداو
 ىصقأ لامعإ ةرورض بطاخلا ىلع ُمالسإلا َّلأ انه نمو « حالفلاو دادسلا

 «بردلا ةقيفرو رمعلا ةكيرش رايتخا يف يرحتلاو ققحتلاو تبثتلا تاجرد

  هتعاطتسا دهج - اهمزتلي نأ ملسم لك ىلع يغبني ًاسسأ كلذل لعجو
 يلاتلاب رفظيلو « ىوقتلاو حالصلا ىلع ىنبُي نأ ديدجلا هنايكل نمضيل

 اهتاعارم يغبني يتلا سسألا ٌمهأ لعلو . ةرخآلاو ايندلا ةداعسو هللا ناوضرب

 : يلب ام ةجوزلا رايقخا يف

 تامّرحُملا بانتججا

 : ةتقؤم وأ ةيدبأ ةمرح َةمَّرحُم نوكت ال نأ ١

 مادقإلاب ريكفتلا نيح « هرابتعا يف ملسمْلا هعضي نأ يغبني ام لوأ وهو
 . هل ةجوز رايتخا ىلع

 3 تاقؤألا عيمج ف لجرلل ةجوز نوكت نأ ةأرملا عنمي دّيؤملا ميرحعلاو : ًالوأ

 : ىلاعت لاق « عاضرلا وأ « ةرهاصملا وأ « بسنلا ببسب نوكي نأ اّمإ وهو



 ُهَمِصَق َناَكهَتِإَفَلَص َدَقاَماَّل إ كَسَنِلَأ ري 7 م
 5 م مز 20 رمل 0

 مكن" ل ل ا

 ْمَنَعَضَراَن لأم ْكُمَدَهَمْأَو تدخلات 6

 ف قلأمْكْنِتت رو مُكحِياَس تهم

 نهِيرْشْأَخَد دلاكهكب رش
 ل ا نو

 . 1( :طحبتتانَنؤاحطحِبآَنْْزتلَعَم كوع عج
 « تاهمألا : : عبس بسلا نم تامّرحملا نأ ةيآلا تحضوأ - )١9(

 تانبو « ألا تانب « تالاخلا « تاّمعلا « تاوألا «( تانبلا

 . تحألا

 ( جاوزلا ببسب ةئشانلا ةبارقلا يأ ) ةرهاصملا ببسب تامّرحما نأو - (؟)
 5 عبرأ

 . تلع نإو + انيبأ مأو , اهمأ مأ اذكو 5 ةجوزلا مأ

 . 4 َِْسْسمَتَداٍ
 نإو « اهئانبأ تانبو « اهتانب تانب اذكو « اهب لوخدملا ةجوزلا ةنبا-
 ع نلزت

 #0 . مكر وجم يق لأم ْكحْبِتتَبَرَو
 « لزن نإو « تببلا نباو « نبإلا نباو « نبالا ةجوز - ج

 4 تح كَم ننزل كحاب 0

 ١ لاا
 50 ا

 . # هآَسنِلأ سي مك مكناس حكام كاَلَد ا
 « بسنلا نم تانرع : جيل عاضرلا ببسب تامر امو 2(

 : لاق ُهلييَع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع هتور يذلا ثيدحلل
 ة فرت ءاسنلا )١(



 : نهو , 76 بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم 'مرحي )
 . اَمأ اهرابتعاب « ةعضرملا ةأرملا
 . ةّدج اهرابتعاب « ةعضرملا مأ
 . اضيأ ةّدج اهنأل « نبللا بحاص ةعضرملا جوز مأ
 . ةلاخ اهرابتعاب « ةعضرملا تحنأ
 . ةّمع اهرابتعاب ءاهجوز تأ

 ١ هتاوحنأو هتوحخإ تانب نهرابتعاب ( اهتانبو ابينب تائب - 5

 نابلب مألا اهتعضرأ يتلا يهو ) مأو بأل ًاتخأ تناك ءاوس . تحتألا ٠
 رأ هلبق تعضر وأ عيضرلا لفطلا عم ٌتعيضرَأ ءاوس  هسفن بألا
 وأ ( رخا لجر نابلب مألا اهتعضرأ يتلا يهو ) م ًاتحخأ وأ ٍ( هدعب

 . ( بألا ةجوز اهتعضرأ يتلا ) أل ًاتخأ

 لوقل «٠ نيا تاعيمراا نك مرج يضتتقملا ددعلا نأ مقولفلا 1

 تاعضر ٌرشع ) : نارقلا قش لزنا امين ناك اهنع هللا يضر ةشئ

 م 2
0 - 

 ةدملا اولها نضر 0( ل اذإ 06

 قم اءززج رصيف «هحظع سنو فحل كيني هيو هنيللا هفكي أره نوكي

 ءاج ام ؛ عاضرلا يف )١143( يذمرتلاو « ةعاضرلا نم مرحي ام حاكنلا يف (5560) دواد وبأ هاور ع(١1)

 ملسمو ,#مكسعضرأ يقاللا مكتاهمأوإ ؛حاكتلا يف )١41/5( يراخبلاو ؛عاضرلا نم مرحي

 مقر ) أطوملاو (35/ 3) يئاسنلاو (؛؛/ 5) دمحأو « ةعاضرلا نم مرعي ام . عاضرلا يف (1454)

 . (153/ 5) يمرادلاو (159/ 7) يقييبلاو عم

 يف ءاج ام « عاضرلا يف ( 1189 مقر ) أطوملاو « سمخب ميرحتلا « عاضرلا يف 00461 مالم ةاررت ع5

 يناسنلاو (1160) يدمرتلاو + نسمحلا نود ام مرعي له « حاكتلا يف (135) دواد وبأر « ةعاضرلا

 هنأ ىتح « هلوزن رخأت تاعضر سمخب خسنلا نأ : هانعمو « (1447) هجام نباو )5/: ٠١

 + هدهع برقل خسنلا هغلي مل هنوكل « اولم انآق اهلعبتو ؛ تاعضر سم أرقي سانلا ضعبو يفوت

 . ( 185/ ١١ لوصألا عماج ىلع طْوانألا ةيشاح ) . هترالت نع اوعجر « دعب خسنلا مهغلب املف

١ 

 «2ا محلا اسجل دمحم ال

 الح



 هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعف « اهدالأ عم ةمرحلا يف كرتشيف « ةعضرما

 تو مظعلا رن ام الإ عاضر الإ: لاق هَ يبنلا نأ هنع
 : اهلا لاق هلع يبلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو « ؟”( محللا

 هللا دبع نعو ل نكناوخإ ْنَم نرظنا ؛ةشئاعاي»

 قّبف ام الإ عاضر الو : لاق هلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ريبزلا نبا

 يارا نت ام : كلام ل ماطفلا لبق ناكو يدنلا يف َءاعمألا

 9. ماعطلا ةلزنمب وه امّنإو « اعيش ُمُرحُي ال هيثكو هليلق نإف « نيلوحلا دعب

 ىلع تمادام « ةأرملاب جوزتلا نم عنمي هَّنإَف ٠ تّقؤملا ميرحتلا امأ : ًايناث
 نمو . ًالالح تراصو « ميرحتلا لاز لاحلا كلت ترّيغت ْنإف « ةصاخ ةلاح
 : ةققؤم ةمرح ملسملا ىلع مّرحَملا

 )١(  ىلاعت هلوقل , نيعخألا نيب عمجلا :

 . 4 كس دهام نكن نباوُعَمْجَت آَوأ»
 نق كسير« يتراقألا ني :قاشقلا دوي امين عبجلا ١ نأ ىلإ ةفاضالاب
 . تالص نم ماحنألا نيب ام قرمو 2 ةدوملاو ةوحألا

 يف ءاج ام ء عاضرلا (1285) أطوملا يف كلامو « ريبكلا ةعاضر ؛ حاكنلا (55:) دواد وبأ (0)
 . ربكلا دعب ةعاضرلا

 دعب ةعاضر ال « حاكنلا (14945) هجام نباو « ريبكلا ةعاضر ؛ حاكتلا (508) دواد وبأ (0)

 (1405) ملسمو « نيلوح دعب ةعاضر ال لاق نم « حاكنلا يف (117/ 4) يراخبلاو ؛ لاصفلا
 ١ . حاكنلا يف (00/5) يلاسنلاو « ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ « عاضرلا

 ال ةعاضرلا « عاضرلا )١181( يذمرتلاو « لاصفلا دعب عاضر ال ؛ حاكنلا (1947) هجام نبا ()
 هلوقل نيلوحلا يف نوكي ماطفلاو : هل ظفللاو ٠ حيحص نسح ثيدح : لاقو . رغصلا يف اّلإ مرت
 : ىلاعت

 , 4 ةعاضرلا مي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدال وأ نعضري تادلاولاو
 ع رغصلا يف ناك ام ةمرحلا اهب عقت يتلا ةعاضرلا نإ : ( 188/ ” نئسلا ملاعم ) يف يناطخملا لاق
 محللاو زبخلا اّلإ هعبشي ال يتلا لاحلا يف هنم ناك ام امأ  هعوج ّدسيو نبللا هتوقي لفط عيصرلاو
 , هل ةمرح الق

 . (85) ًاطوملا 5



 ةريره وبأ هاور امل  اهتلاخو ةأرملا نيبو « اهتّمعو ا
 نيب الو « اهتّمعو ةأرلا نيب ُعَمِحُي ال » : لاق ِهّتَْع يبنلا نأ هنع هللا يضر

 2 ةفاك ءاملعلا بهذمل ليلد اذه : يوونلا لاق . 20( اهتلاخو ةأرملا

 ةّمع تناك ءاوس « اهتلاخ نيبو اهنبو « ابتّمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحي هنأ
 يبأ تخخأ يهو ) ةيزاجم وأ ( مألا تخأو « بألا تحخأ يهو ) ةيقيقح ٌةلاخو

 مألا يتهج نم « ةدجلا مأو ألا مأ تحخأ وأ . الع نإو « دجلا يأ « بألا

 (”. امهنيب عمجلا مرحي ءاملعلا عامجإب ٌنهّلكف تلع نإو « بألا

 : ىلاعت هلوقل « جوزلا قحل ةياعر كلذو « ريغلا ةجوز (")

 , " © كُن ككلَمَماَل سلا بث كصخشلاو»
 : جاوزألا تاوذ نهو « ءاسنلا نم ٌتانصخملا مكيلع ٌتمرَحو 3 يأ

 ؛ائاب اقالط اهقّلط وأ «اهجوز اهنع تام يتلا يهو « ريغلا ةدّمعُم (؛)

 امّنإو , طقف ًاحيملت نوكت نأ الإ | اهتبطح مرت هذهف « اهعَّدِع يف لازت ِك

 تيملا لهأ روعشل ةاساومو اهدادحإو اهنزحل ةاعارم « اهتبطخب حيرصتلا مّرُخ
 اذإ اّمأ « ةيناثلا يف اهب ًاقلعتم لازي ال جوزلا ٌقح نألِم « لوألا ةلاحلا يف

 « اهتبطخمي حيملتلا وأ يرصتلا دحأل لحي الف يعجر قالط َةَّدِع يف تناك

 : ىلاعت لاق « هتمصعو اهجوز كلم يف لازت ال اهمأل

 هلأ َمِلَع ْمُكِشنَأ ف رْسَمْح دك لاول َةَبظِخ نوب مَشْطَرَع امو مُكتَلَع َحاَتُجاَلَو و:

 عمجلا ميرحت حاككتلا (14 )٠8 ملسمو , اهتمع ىلع ةأرملا حكدت ال حاكنلا دليفلا 9) يراخبلا (1)

 ؛ حاكنلا 115١( )أ طوملا « حاكنلا )١١55( يذمرتلاو « جاك مهر دواد وبأو ء اهتمعو ةأرملانيب

 يف هقرط ينابلألا ىضتعماو « (ا5/ 7) يقييبلاو ٠ 00 دمحأو (45/5) يئاسنلاو

 0 مامإلا لاق . ةباحصلا نم ةعبس هاور رئاوتم لب حيحص وه : لاقو ( 1845 / ءاورالا )

 ؛ نبنيب ةوادعلا عوقو نم فاخي ام كلذ يف ىنعملا نوكي نأ هبشي : ( 185/ * ننسلا ملاعم )

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهر  نينحألا نيب هب عمجلا ميرحت اذه ىلعو'. محرلا ةعيطق اهنم نوكيف

 . (190/ 9) ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش (؟)

 . ( 583/1١ نايبلا ءاوضأ ) يف ( 448/١ ريدقلا حتتف ) رظنا « 541/ ءاسنلا (؟)

 تدع



 اوُمرسشالو ورم اوم اولوُمَت نأ الإ ري ٌنُهوُدِعاوناَل نكلَو نهب ذََس مكن 2-2 همر 52000 سم يسم مسا 2 201000 رنا واع قس 7
 : 7 ملجأ بكل ٌعْبَيَّوَح حاَكحِيِأهَدْفُع
 . يفقثلا ديشُر تحت تناك ةيدسألا ةحيلط نأ راسي نب ناميلس نعو
 اهجوز برضو باطخلا نب رمع اهبرضف « اهمَّدِع يف تحكنف . اهقلطف
 يف تثحكن ةأرما ام : رمع لاق مث « امهنيب قّرفو «٠ تابرض ةقفخلاب

 مل « امهنيب قرف اهب لخدي مل اهجوزت يذلا اهجوز ناك نإف ( اهتدع 33 ' مارك . 9 0 2 "لق 5
 « باّطُخلا نم ًابطاخ رخآلا ناك مث « لوألا اهجوز نم ابمَّذِع ةيقب ٌتّدتعا : 1 2 د ع سا 2

 مث « لوألا نم اهتّدِع ةيقب تّدتعا مث « امبنيب قرف « اهب لخد دق ناك نإو
 نب ديعسو كلام لاق , ( ًادبأ ناعمتجي ال مث ع رخآلا نم تدتعا
 ( اهجرف نم ٌلحتسا امب اهرهم اهو « بيسملا
 : ىلاعت هلوقل : ةينازلا (5)

 "| رونلا © َييزنلا لع كي مرْحَو رف نادل هسة
 نب دبر نأ » : هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع هاور يذلا ثيدحللو
 اهل لاقي يغب ةكمب ناكو , ةكمب ىراسُألا لمحي ناك يونغلا دْنْرَم يلأ
 لوسراي : تلقف هُّقِرَم يبنلا ىلإ ٌتىكج : لاق « هّئقيدص تناكو ( قانَع )
 « تلزنف « ينع ٌتكسف : لاق ؟؟ قانع ٌحكنأ هللا

 . رولا نكمل يا )
 يس ل

 نب نمحرلا دبع نعف : ضيرعتلا نع امأ . ةافو ةّدع ةدتعملا نع ةيآلا يف ثيدحلاو « ؟؟5/ ةرقبلا )١(
 ةافو نم اهتدع يف يهو ةأرملل لجرلا لوقي نأ : ةيآلا هذه يف لوقي ناك هنأ هيبأ نع مساقلا
 , ( ةبطخلا يف ءاج ام , /1٠0 أطوملا ) . لوقلا نم اذه ومنو « اريخ كيلإ قئاسل هللا إو ٠ بغارل ِكيف ينأر « ةمرك يلع كنإ : اهجدز

 : (100/ 8) لوصألا عماج جيرخت يف طانرألا لاق ء هنم زوجي ال ام ؛ حاكتلا (1207) أطوملا ()
 . تاقث هدانسا لاجر

 ابني 11 د



 ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحللو ©”( اهحكت ال : لاقو ىلع اهأرقف يناعدف
 الإ ٌدولجما لا حكي الد : هلع ل لوسي لاق لاق هنع هللا يضر
 رهظ نم رابتعاب بلاغا حرخ جرح فصو اذه : يناكوشلا لاق © « هّلثم

 : انزلا اهنم رهظ نمب ٌجوزتي نأ لجرلل لحي ال هنأ ىلع ليلد هيفو ؛ ائزلا هنم

 اهربخآ أل ميركلا باتكلا يف ةروكذملا ةيآلا كلذ ىلع لديو

 4 َنينمزنلا َلَعَكلَوَيْحِم »
 يدنع ءاملعلا يلوق رهظأ ْنِإ : يطيقنشلا لاقو 6 . ميرحتلا يف حرص هّنِإف

 ادعت الا ايوتوا»+ اهتم ناك اه نزع اهاليو اناا نقيا نإ ينازلاو ةينازلا نأ

 ؛ ةبوتلا دعب اهحكني نأ هل زوجيف « زئاج امهحاكن نِإف « بنذلا ىلإ

 هلوقل « ؛ هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا ّنَأل ء امهل امهيغ حاكن زوجي

 : ىلاعت

 دج تع مورعيشلا لديكم ل عَو ىتةوتك سال
 « 71 ناقرفلا تاميعَت اوُدْحَدَم

 ا لاق نم اَمأ « هرث :أ بهذت بئنذلا نم ةبوتلاف

 ' . قيقحتلا فال مهلوقف ( بأت ولو اقلطم

 ةارفا طاغي وأ « ةيناز عم ةايحلاب ىضري نأ نكمي ال لضافلا ملسملاو

 امبنيب نوكيو « ًانكس هل ةجوزلا ٌنوكتل ٌجاوزلا هل عرش هللا , ةميقتسم ريغ

لضاف مبلسم نيب لصحت نأ نكمي يتلا ةدوملا نيأف 4 ةمحرو ةدوم
 9 ةينانو 

 ؟؟ ةرعادلا ةئيبخلا اهسفن ىلإ نكست نأ هسفنل نكمي لهو

 يذمرتلاو « ةينازلا معوزت : هيف (5/ 5١ يلاسنلاو « هل ظفللاو , حاكنلا يف( .هد) دواد وبأ 1و

 هركذو 2 (19/ /) يقبيبلاو , هححصو (؟35/ ؟) مكآحلاو , رونلا ةروس « ريسفتلا يف (501075)

 . هححصو (1847/ ءاوزإلا ) يف ينابثألا

 : لاقو /١73( مارملا غولب ) يف ظفاحلا هركذو , ةضننا ؟) دمحأو , حاكتلا يف (555) دواد وبأ .(9)

 . نسح ةدانسإ

 . (140/ 5) راطوألا لين (©)
 . (85/ 5) نايبلا ءاوضأ (4)

 اا



 ةأرملا نم ةيانجلا هذه نأ ميرحتلا اذه حضوي امري ) : ميقلا نبا لاق
 ماه سانلا نيب هللا هلعج يذلا بسنلا داسفو 3 جوزلا يش مارف داسفب دوعت

 نساحم نمف 6 باسنألا هابتشاو هايملا طالتخا ىلإ يضفي د انزلاف 4 مهح اصم

 - لاقو « 2"( ةىربتستو بوتت ىتح ةينازلا 3 ميرحت ةعيرشلا هذه

 نأ ريخأو « رونلا ةروس يف همرحتب هللا حّرص دقق ةينازلا حاكي اَمأ ) : هلللا

 دقتعيو هناحبس همكح مزتلي نأ ام هّنإف . كشم وأ ناز وهف اهحكني نم

 دقتعاو همزتلا نإو « كرشم وهف هدقتعي ملو همزتلي مل نإف اال وأ « هبوجو

 : لاق هناحبس هنإف اضيأو ء ناز وهف هفلاخو هبوجو

 , ؟١7/ رونلا 4 ِتَيِيِإ يحلو نشحن تكي اف
 . ."( ّنهّلثم تيب ٌنهجوزت ْنَم نأ يضتقي اذهو « يناوزلا : تائيبخلاو
 ةيسودنهلاو ةيذوبلاك « نثولا دبعت ةأرما لك يهو : ةكرشملا (5)
 يحابإ بهذم وأ « ةيعويشلاك يداحلإ بهذم ىلع يه وأ « ةيسوجملو
 : ىلاعت هلوقل 3 ةيدوجولاك

 "7 كَتِبجْمَكَلَوَوكِرْفُم نيثرَحدك 2 ريو نصوم ِتكرْشْمْلا أوم الو 1

 : هلوقو

 1 (#04 ٍاَرَكل وصعب بنما 5

 َملسأ ْنَمل يبن ةيناثلا يفو « تاكرشملا حاكن نع يبن لل ةيآلا يفف
 . هتمصع يف اهّيقبي نأ كرشلا ىلع هوز ُتَلظو

 ةدئاملا ةيا ل ع  يبنلا اذبب ٍتالومشم ٌريغ ٌتايباتكلاو
 : ىلاعت هلوق يهو . مومعلا اذه نم ِتايباتكلا تصّصخ

 )١( نافهللا ةثاغإ )1١ /56( .

 ه) داعملا داز (؟) /134( .
 75؟/ةرقبلا (؟) ,

 . ٠١ ةنحعمملا (؟)

 سا



 نوُتكصخلأومل لس اطوكل لحبتكلا ثوم تبطل كك ]يأ مزبلا )»
 .] ه/ ةدئاملا # ين يَبككلااثوأ ينل دس تيل
 نأ يعتد: ارقلا فا قرن" اند لو نم :ةرقنلا وس: نأ قللذ: هك دين اقر
 لهأ لوانتي ال ( كرشم ) ظفل نإ مث « لزن ام رخآ نم ةدئاملا ةروس
 : ىلاعت هلوقل « باتكلا

 قيد مع لاق تفرق ام ادا اهيع "انا ولو انكتب -ةرآلا ياكل
 جاوزلا ينعي ) كلذ مّرح هنأ دبحأ نم ٌحصي ال ) : هنع هللا يضر باطخلا

 نم سابع نباو ةفيذحو رباجو ةحلطو ناغع : لاق هبو ( تايباتكلاب
 نسحلاو ريبج نباو بيسملا نباو يعازوألاو نايفسو كلامو « ةباحصلا
 ساحنلا هاكح اك « مهدعب نمم ؛ كاحضلاو يبعشلاو ةمركعو, سوواطو
 ("”. يبطرقلاو

 نكي ْنأ تايباتكلا يف تطرتشا ةدئاملا ةيآ ّنكلو : لوقأ
 ةرهاج وأ ةشحاف وأ لذبت ندع فرعي ال :تافيفع : يأ ( تاّصْخُم )

 . هللا نبا  ريزع وأ هنأ وأ « حيسملا ةيهولأب لوقلاك كرشب

 ةكرشملاو ) : ةيباتكلاو ةكرشملا نيب قرفلا نايب يف اضر ديشر لوقي
 نع اهابنيو « ريخلاب اهرمأيو « ةنامألا بجويو ةنايخلا مرحي نيد اهل سيل
 تافارخ وهو « اهتيشع يف هيلع ْتّبرت امو اهتعيبط ىلإ ةلوكوم يهف « رشلا
 ةديقع دسفتو « اهجوز نوخت « اهمالحأو نيطايشلا ٌينامأو « اهماهوأو ةينثولا
 هللاب نموت اهّنإف  ةنيابم ٌريبك نمؤملا نيبو اهنيب سيلف ةيباتكلا اَمأ : اهدلو
 نيدتو « ءازج نم اهيف امو ىرخألا ةايحلابو « ءايبنألاب نمّوتو « هدبعتو
 ةوبنب ناميالا وه امهنيب يرهوجلا قرفلاو « رشلا ميرحتو ريخلا لمع بوجوب

 يناكوشلل )١ /154( .

 تا



 نييبنلا متاخ ةوبنب ناميإلا نم هعنمي ال ةماعلا ةوبنلاب نمؤي يذلاو « هيَ دمحم
 ةيقحأ لجرلا ةرشابم نم ةأرملل رهظي نأ كشويو « هب ءاج امب لهجلا لإ

 ىلاعت هللا هديأ امو « اهب ءاج نم ةربس ىلع فوقولاو « هتعيرش ُنسحو هنبد
 اهرجأ ىّنوتو , اهمالسإ ٌحصيو « اهناميإ لمكيف « تانيبلا تايآلا نم هب
 27. ( نيلاحلا يف تانسحملا نم تناك نإ « نيترم

 يف ةلعلا نّيب ىلاعت
0 

 | َّنإ ) : فسوي دمحم نيسح ذاتسألا لوقيو 9
 : هلوقب ةكرشملاب جاوزلا ميرحت
 4 ويد إي ةرهشَملا ملال ِرَدلاإنوُعدي كلُ ا
 لصأ مادعنال لئاذر نم هتدوعت امو « رفك نم هيلع تأشن امب ةكرشملا نأ يأ
 ضعب يف اهنوراجيف , اهدالرأو اهجوز يف ٌرثؤت ناب ةنيفص + ايل يف ناميالا
 اي ىلاعت هللا 3 نيح يف ؛ رانلا ىلإ كلذ ٍمهدوقيف 5 مالسإلل ةيفانملا اهلاوحأ

 يتلا يلا ةجوزلا رايتحخا ىلإ مهوعدي هّنإف كلذلو ؛ رفكلا هدابعل ىضري
 مالسإلا بادآ نم جايس يف «. ىوقتلا ىلع م 0 سول
 . ( ةلضافلا

 : ىلاعت هلوقل : عبرألا ىلع ةدايزلا (0)
 , ( 8| ءاسنلا ) 4 َمكْدو تمون َسِْلَن يمك باطما
 ةرافم ٠ تاجوز عيأ نم زثكأ هتحتو ملسأ نم رمأ هلأ هَ منع تب 0000

 عبرالا ىلع داز

 ملسأ ةملس نب ناليغ نأ امبنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعف سن

 قرافو « ًاعبرأ ُكلسمأ ) هُم يبنلا هل لاقف « ةوسن 0
 "9( ْنهَرئاس

 , (”01/ ؟) رانملا ريسفت )١(
 . "© ص فسوي دمحم نيسح| مالسإلا يف نيجورلا رايتخا (")
 , (195/ ؟) ماجلاو , )1١77( كابح نباو , (15917) هجام نباو ؛ (1168) 3 هجرخأ (9)

 هاورو . هححضصو لا ءاورإلا ) يف ينابلألا هركذو ؛ (::/ فز دمحأو 0 0 9و7 يقيمبلاو
 . حاكنلا يف (؟0/ ") ينطقرادلا

 تا عاب



 ينام يدنعو ُتملسأ : لاق هنع هللا يضر ثراحلا نب سيق نع ب

 رتخا » : لاقف « كلذ هل تركذف « ِهَلكْي2َ يبنلا ُتيتأف « ةوسن
0 

 : ( اعبرأ نبنم

 نيدلا تاذ

 ٠" ىلاعت هلوقل : قلخو نيد تاذ نوككت نأ :

 تارجحلا )4 مَ هاد ويرحم نإ أ (.

 رونلا )4 مكاو ابعْ نحلل دم نيل اوخكنأو و /71 ( .
 /ءاسنلا) 2 هناَظِفَحاَمي بيَعْلْل  كظِفدَح تكيف دق ثدحيسكلات و - -_ِج 04

 رونلا ) 4 ِتبَيَلَوُمَتَطلاَو نيل بيطلاَو ## - د /75 ( .

 ةيلاتلا ةتباثلا ثيداحألا نم ِهُليَع يبنلا نع درو الوز .

 ةأرملا حكت ) : لاق هلع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةربره يلأ نع أ

 نيدلا ٍتاذب رفظاف « اهئيدلو « املامجلو « اهبسحلو « الامل : عينا

 كادي تيرت 200 .

  5علا لو أ منع هلا ضو صاعلا نب ورمع نب هلل ديع نع

 هتاف ةألا اهات ريخو « عاتم ايندلا ) : لاق

 يش ينابلألا هركذو ء(18/ يقيمبلا)و + (19017) هجام نباو «(9141) دواد وبأ )١(
 . حاكنلا يف (37/ ) ينطقرادلا اضيأ ثيدحلا ىور دقو . هنسحو (1885/ ءاورالا )

 حاكن بابحتسا « عاضرلا (1415) ملسمو « نيدلا يف ءافكألا ؛ حاكنلا يف /١٠١( 1) يراخبلا (؟)
 هجام نباو « حاكنلا يف (18/ 5) يئاسنلاو « حاكنلا يف (3497) دواد وبأو « نيدلا تاذ

 « حاكنلا يف (:07/9) ينطقرادلاو ؛ (75/7) يقيمبلاو )١7/9( يمرادلاو « هيف )١1854(
 لب « ءرملا ىلع ءاعدلا هب نوديري ال « بارتلاب اتقصتلا : كادي تبرتو « (478/0) دمأو

 (40/11) لوصألا عماج رظنا . كلذ وحنو هنم بجعتلاو ؟يشلا ىلع ضيرحتلا يف ةغلابملا
 : (40/5) دواد يبأ حرش دوبعملا نوعو

 يقيمبلاو (1800) هجام نباو « حاكنلا يف (5/ 5) يئاسنلاو ٠ عاضرلا يف (14597) ملسم (*)

 . 358/59 دهحأو ,رحاكتلا مح 7

 تا ةع



 ٌمبرأ » : لاق هيَ يبنلا َّنأ هنع هللا يضر صاقو يلأ نب دعس نع - ج سا < 19 ع 8 ١
 , حلاصلا ٌراجلاو . عساولا ٌنكسملاو , ةحلاصلا ةأرملا : ةداعسلا نم
 ) ءوسلا ةأرملاو )2 ءوسلا زاجلا : ءاقشلا نم ٌعبرأو )0 ءينهلا ٌبكرملاو

 . 20( قّيضلا ٌنكسملاو , ءوسلا ٌبكرملاو
 ُيأف : اولاق « لزن ام بهذلاو ةضفلا يف لزن امل : لاق نابوث نعو -

 ًاناسلو « ًاركاش ابلق كدحأ دخت :  هع لاقف ؟؟ ذختن للملا
 , 29« ةرخآلا رمأ ىلع مدحأ ُنيعُت ةنمؤم ةجوزو ؛ ًازكاذ

 ةجوزلا نأ كلذ « ةجوزلا رايتخا يف ساسألا ٌرصنعلا وه ُنيِدلاف)
 1 هدالوأ 1 ( هتيب ةبرو 0 هداؤف ىوهم يو ؛ هل ثرحو « اهجوزل نكس

 نيدلا نم ييظع ٍردق ىلع نكت مل نإف « مهعابطو مهتافص نوذخاي اهنع
 ٌتاذ تناك اذإ اّمَأ , ةحلاص ةملسم ٍةرسأ نيوكت يف جوزلا لشف ؛ قلخلاو
 ًةيبرت دالوأللو « هئداعس هل ٌتنِمَضف , اهجوز ةرشعل ةنسح « اهناسلو اهسفن يف ًةفيفع « هفرشو هضرعو هلام يف اهجوز ىلع ةنيمأ تناك نيدو تلخ
 لامج نم ىقبأ قلُخلا لامج نأل . ةيغبلا ةياغو رظنلا حمطم نيدلا ٍتاوذ م 4و 4 000 7 : لعجي نأ يأرلاو ةءورملا يذب قئاللاف « اهّتعمجو اهفش ةرسأللو ٠ ةلضاف
 لاصخلا يف ٌقربعلا ةربعلاو « سفنأو لاملا ىنغ نم ىلوأ سفنلا ىنغو ؛ قلخلا
 ةّبحاص مالسالا لّضف انه نمو .. لاومالا ال لالخلا يلو ؛ لاكشالا ال

 2 ٠
0 

 : لاقف « هربخأف رم يبنلا أف , مدن مث .« بضغ يف اهمطلف « ءادوس

 2( نيتداهشلا ٌدهشتو ءوضولا نيِسحُتو يلصتو موصت : لاق ؟ هللا دبعاي يهام
 « اهتجّيرتُألو اهّئقتعُأل هللا دبع لاقف « ةنمرم هذه » : ِهيَع يبنلا لاقف

 . سابع نبا نع مآحلاو يلع نع نابح نبأ هالر : لاقو « م01[ مقرب ( عماجلا حيحص ) يف ينابلألا هركذ دقو تك بيذهلا ) يربطلاو « ةبوتلا « ريسفتلا (565) يذمرتلاو (؟0/6/ ه) دمحأو , حاكتلا يف (1857) هجام نبا هاور ؟) . (185) مقرب ( ةحيحصلا ) يف ينابلألا هركذو (03218/ )١ دمحأو , (121) كابح نبا هاب )١(

 سا ك1



 نأ نولمضفي اوناكو « ةمأ حكن : اولاقو نيملسملا نم سان هيلع نعطف « لعفف
 : ىلاعت هلوق لزنف . مهباسحأ يف ةبغر نيكرشملا ىلإ اوحكني

 ؛ "يب مُكَيجْعَأَووَوك ردت نورس هَصوَوُم ماكو 5

 : ؛ نارجأ مط ةثالث 0 2 هّللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ةدرب يبأ نعو

 اذإ كولمملا دبعلاو « هع دمحمب نماو هيبنب نما باتكلا لهأ نم لجر
 3 اهييدأت نسحأف اهّدأف مَ هدنع تناك لجرو 4 هيلاوم ٌقحو هللا ٌٍقح ىَذدأ

 . ©( نارجأ هلف , اهجوزتف « اهقتعأ مث « اهميلعت ّنسحأف اهمّلعو

 دليوخ تنبك تناك « ةعرو ةيقت ةنمٌؤم ةحاص تناك اذإ ةأرملا نإ معن

 ذإ هتقّدصو « سانلا رفك ذإ هلم هللا لوسرب تنما ا ا
 مامأ هتيبثت يف هل ٍنوع ٌريخ تناكف « هومرح ذ ذإ اها ةتضاوو ع ةربذك

 اثم « اهنع هللا يضر ركب يبأ تدب ءامسأك تناكو .. دئادشلاو باعصلا

 0 هتضرحو « ةداهشلا قيرط ىلإ اهدلوب تعفد يتلا « ةيبألا ةرحلا ةأرملا

 . ماركلا رارحألا ةتيم تومبل « نايغطلاو توربجلا ىوق مامأ دومصلا

 0 ع ل

 تداج 00 ءاسنلاك تناك وأ .. نيملسملا ضارعأ نع دووم عقالتل

 : تلاق مهداهشتسا ابن اهءاج امدنعو « هللا ليبس يف ةعبألا اهدالوأب
 دو ينإو مهداهشتساب ينفرش يذلا هلل

 , هتمح

 : ةفيذح اهل لاقف « ماع نب يدع تناك ءادوس ةديلو ( ءاسنخ ) يف تلزن ةيآلا هذه َّنِإ ليقو 200(

 اهقتعأف « هباتك يف كركذ هللا لزنأو « كداوسو كتمامد عم لعألا ذلملا ىف تركذ دق ( ءاسنخاي

 . اهجوزتو

 ريدقلا حتفو (؟الال/ )١ ريثك نباو (/ 5) يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا : رظنا
506/1 . 

 « حاكنلا يف (122) يذمرتلاو , ناميالا يف (154) ملسمو , ملعلا يف (7ه/ )١ يراخبلا هاير (؟)
 . هيف /١126( 5) يلاسلاو

 باالا



00 

 نم « ةرهطملا ةنسلاو ميركلا باتكلا يف درو ال كلذو : ًادولو نوكت نأ
0 

 باجنإو « يرشبلا عونلا رارمتسا يف لثمتملاو ؛ جاوزلا نم ىمسألا ضرغلا
 يتلا ةيساسألا تاياغلا نم يه يتلا ؛ ضرألل ناسنالا ةرامع ماودو ( ةيرذلا

 . اهلجأ نم هللا هقلخ

 : ميركلا نارقلا يفف
 : ىلاعت لاق أ

 يامر كيَرَسومَح ُتَحِلَصل باوند ويحب دولا املا
 ' 4 / فهكلا
 : لاقو ب

 بمال كريورطَمملارايكتلاو يبلار ككنلا تريِدّوَمَتلاَ ع يكن
 مكية نقال زينا تن كليك ثزحلأو ركتلاو مرسلا لكلا زكطنلا
 3 نارمع ل تل رس

 8 ءاعدلا اذه

 073 انيِقََم ير كلبآع دي كح لَو بيس سرا ل مَتْسأو نم مظعلاَنعَو ف! دوج
 در () يلو َكلندَل ني َِبَهَف ارِقاَع ٍنأرمآ تن اكو ىوآرو ني ليوملا تف ْفِإَو

 1 / مريام را اع

 مهاربإ | ناسل ىلع لاقو

 / | مسار عك نكن اكرر يو لشل يخول بت)
 نم ةفص وه لب « نينموملا تاينمأ نم ةحلاصلا ةبرذلا بلط نأ ركذو - ه

 : مهتافص

 د آمال



 عمم 0س 6

 .تبقتشتإ انلصجأو يريغأ ةَرفاَنييرْوو اسير ْنِماَنَبَه بهاَسبر توفي َنلاَوإ

 . 74/ ناقرفلا # اَماَمِ

 هجوزلو هل .ترفغتسا « نمؤملل رافغتسالا تدارأ اذإ « ةكئالملا ىتحو و

 *: نينمؤملا هدابع ىلع هللا لاضفأ نم لضف اذهو ؛ هدالثألو

 2 لو خرم ياس ساصا 22 ل 00 ا

 007 لا هكا دلال

 3 أ 2 ِّلِل تتم 3

 ا و لكسر تدعوا قبر 2 ل 5 م

 .م-ا / 00

 ايندلا ةايحلا ممم نم نينبلا أ ٍتاميركلا تايآلا كني

 ؛ هفلخ ىلإ |. ايت يلا نسا سمن لسنا باق ٠) « اهتنيزو

 هلم ؛ مييف ًةيرطف ةَبَج هلعجو « هئاغتبا ىلع مهعبطو

 ةمادإ ىلع نوصرحي نينمؤملل ةيغبو « هئايبنأو هلسر ناسل ىلع اهارجأ

 1 اهبلط ف ءاعدلا

 لإ لجر ءاج» :لاق راسيإ نب لقعم نع :ةرهطملا ةنسلا يفو

 اهنإو « لامجو بسح تاذ ةأرمأ ُتبصأ يّنإ : لاقف هع هللا لوسر

 هاتأ مث « هاهنف « ةيناثلا هاتأ م : لاق ؟؟ اهجوزتأفأ دلت ال

 مكب رثاكم يّنإف « َدولولا دودولا اوجّورت » : لاقف « َةغلاعلا
 1 مألا

 ا تسال

 دمحأو « )8١/7( يقييبلاو « هيف (ةه/ 5) يلاسنلاو , حاكنلا يف (6.0) دواد وبأ هاور ()

 ينابلألا هركذو ٠ يبهذلا هقفاوو « هححّحصي (1/ ؟) مآحلاو ء (1778) ناّيح نباو لوح ")

 قيلعتلا يف بطق ديس لوقي . ةمايقلا موي ءايبنألا مكب رئاكم ينإف : ظفلب 141١( / ءاوزالا) يف

 نزوي نأ زوجي امف « ةميق اسمل امهنكلو ةئيز امهّنإ : 4 ةنيز نوببلاو لاملا له : ىلاعت هلوق ىلع

 ( ؟؟97/ 4 لالظلا ) امهساسأ يلع اورّدقي وأ سانلا امبب
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 نم اهتحص ةمالسو اهمسج لاك نم اهلاح ىلإ رظنلاب دولولا فرع
 ىلع اهسايقو « اهمأ لاح ىلإ رظنلابو « ةدالولا وأ لمحلا خللا يتلا ضارمألا

 نيمداع نم نك نإف . تاجوزتملا اهتالاخو اهتاّمعو اهتاوخأ نم اهتاليثم
 . نهّلثم  اهرمأ بلاغ يف تناك ةدالولاو لمحلا

 دودوسلا

 « ةياعرلاو بحلاو ةدوملاب هطيحتف « اهجوز ىلع لبقت ؛ دودو نوكت نأ - ؛
 وهو جاوزلا نم يساسألا فدهلا اهب ققحتيل « هتاضرمو هتعاط ىلع صرحتو
 : كيسا

 : نيعلا روحلا فصو يف ىللاعت لاق

 , م  م>| ةعقارلا 4 ار (رغ 20 اكن نهتم
 ةديدع ثيداحأ تدرو دقو « ةدودولا اهجوز ىلإ ةبيحتملا ةأرملا يه بورعلاو
 : ةأرملا يف ةفصلا هذه ةاعارم ةرورض - دكوت

 دولولا دودولا اوجّوزت ١ : لاق هلل يبنلا نأ راديو لعن فاح
 ىاكلاو مألا مكب رثاكم ين

 : لوقي هَ هللا لوسر ُثعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نعوس ب
 « هرغص يف ليفط ىلع هانحأ : ّلبإلا نبكر ٍءاسن ٌريخ شيرق ءاسن ١
 لبإلا نبكر ءاسن ريخخ ) : ةياور يفو « ( هدي تاذ يف جوز ىلع هاعرأو

 ىلع ةقفشلاب هيَع نهفصر دقف ٠ 0 سير ماس كف
 « ٌنهجاوزأ لاح نيعاري ٌنهّنأبو . مهملع فيطعلاو مهب ةفأرلاو  ٌّنافطأ
 اهجوز لام ظفحت ْنهُتدحاوف « مهنع فلكلا َنففخيو مهب َنقفريو
 3 ًادئسو هل ًانوع تناك رقتفا اذإو « ريذبتلا نع دعبلاو ةنامالاب هنوصتو
 . امصخو اودع ال

 دمحأو « ةباحصلا لئاضف يف (7950) ملسمو « حاكتلا ُْق 07 40 يرانعلا ا ف
 0 .ها/ ةحيحصملا ) يف ينابلألا هركذو ٠ مو 5١

 ل لل



 مككئاسن- ريخ 9 ؛ لاق هيَ هللا لوسر نأ يفدصلا ةنيذأ يبأ نعود َج

 7 هللا َنيقتا اذإ « ةيساوملا « ةيتاوملا « ٌدولولا ٌدودولا

 يي لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو - د

 ال يهو ,اهجوزل ركشت ال ةأرما ىلإ هللا ظني الد
 ”( هنع

 امب اهام الو اهسفن يف هفلاخت ال , اهجوزل ةعيطم نوكت دودولا ةأرملاو- ه

 . هركي
 ءاسنلا يأ : هع هللا لوسرل ليق : لاق هنع هللا يضر هريره ينأ نعف

 الو اهسفن يف هفلاخت الو « رمأ اذإ هعيطتو « رظن اذإ هّرست يتلا : لاق ؟ ريخ

 ' لكل ( هركي امب الام

 « هيلإ ٌبّبحتلاو , اهجوز ىلإ | ةّدوتلا « اهنم ُدَهُي يتلا ةأرملا يه دودولاو

 ع جازملا لادتعاب ٌةفورعم نوكت اذل « هتاضرم هال اه لذ

 لع ردقت « ةيبصعلاو ةيسفنلا تافارحنالا نع ةديعب « باصعألا ءودهو

 رك نا لاو اهجوز ٌقح ةياعرو « اهدلو ىلع ونحلا

 دسفي امن « اهقلح اهقلخ ةسارشل اهدايق بعصو « اهجوز ىلع ُتعفرتو « اهزوشن

 يحورلاو يسفنلا نكسلا ققحت ةلاحتسا لعب « اهرمديو لب ةيجوزلا ةايحلا

 . اهببسب جاوزلل

 كل
 ركبلا ذإ « قثوأ ةلصلاو ىوقأ امهنيب ةبحل نوكتل « اركب نوكت نأ

 م سب را

 ير يا مم سلط ل ل ع

 . هححصو ( 1845/ مقر ةحيحصلا ) يف ينابلألا هركذو ء(م6/ 7 يقييبلا هجرخأ (1)
 : لاقو (150/ ؟) ماحلاو )1١ /84 /١( ىربكلا ٍنئسلا نم ءاسنلا ةرشع يف يئاسنلا هجرخأ (؟)

 . 15/ ةحيحصلا ( 5 ينابلألا هركذو 2 يبهذلا هقفاوو ٠ دانسالا حييجسف

 : ماحلا لاق « (85/ 7) يقييبلاو (301/ 5) دمحأو (ا70/ ؟) ماجلاو (ع/5/ ؟) يئاسعتلا هاير (5)
 .-( امه ةحيحصلا ( 5 ينابلألا هليسحو 3 يبهذلا هقفاوو 5 ملسم طرش لع حيحص

 سا”



 دحلا ءاسن لعج يف يملإلا رسلا مهفن ان اذبو « اهوفص رّدكيو , اهشيع اهيلع
 : ىلاعت هلوق يف ؛« ًاراكبأ

 . 200 - ه/ ةعقارل ) (([ رض( 6 نمش 1س ائقاتل انج
 اهنم « ةريثك ثيداحأ ركبلا ءاقتنا ىلع ثحلا يف تدرو دقو

 ل لاق « هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع أ

 ؟ تجورت « رباجاي : لاقف مَع يبنلا ُثيقلف ٠ هع هللا لوسر
 اركب اًلهف» : لاق أبيت : ا لاق « معن : تلق
 ىراذعلا نم تنأ نيأفإ ١ : لاق : ملسمل ةياور يفو ( كبعالتو اهبعالت
 ( ؟؟ كبعالت ةيراج الهف ١ : ,لاق يراخبلل ةياور ينو « ٠ ؟؟ اهباعلو
 َّنُك « تانب عست كرتو , دحأ موي لف لأ نإ | هللا: لوسرأب تلق

 نكلو ؛ نهم ةقرخ ةيراج نييإ عمجأ نأ ُثهركف « تاوخأ عست يل
 0 تبصأ ١ : لاق « ّنيِيلع موقتو ٌّنهطشمت ةأرما

 لاق : لاق , هدج نع هيبأ نع ةبتع نب لاس نب نمدرلا دبع نع ب
 ٌتنأو « ًاهاوفأ ٌبذعأ ّنِهّنإف راكبألاب مكيلع ١ : هلع كلا لوس
 "00 ريسييلاب ىضرأو ٠ ًماحرأ
 ول ٌتيأرأ « هللا لوسراي تلق : تلاق اهنع هللا يض زر ةشئاع نعو - ج

 يف ؛ ؛ اهم لعزل رجش ثدجوو هانم لأ دق ريش هي اد او َتلزن
 يبنلا نأ : ينعي ؛ « اهنم ٌعَنري مل يتلا يف : لاق ؟ كريعب عت رت ٌتنك اهُيأ
0 

 ١١( يراخبلا هاور )٠١4/ 8( يحل يف ٠ حاكنلا يف (5448) دواد وبأو . عاضرلا يف (الاد) ملسمو ,

 يذمرتلاو )١  1٠١دمحأو 01/9 يقبيبلاو ءهيف (34/ 3) يئاسنلاو هيف ١ / )54يمرادلاو

. 1/5 

 ٍِف ينابلألا هركذو ( هيف ىحإ 9و9 يقيهبلاو , حاكنلا يف (ا4تك) هجام نبا ةار (؟١)
 . هقرط ع عومجم هئسحو (51/ ةحبخصلا )

 يف /١28( 4) ملسم ىورو ؛ هيف كيرف يقيهبلاو ٠ حاكنلا يف /٠١4( 9) يراخبلا هجرخأ ١(
 هعم ماقف . ناهثع هيقلف ؛ ىنمب دوعسم نب هللا دبع عم ي 0 لاق ةمقلع نع « حاكللا
 ىطم ام ضعبب كركذت اهلعل اهلعل ةباش ةيراج كجورن الأ نمحرلا دبع ابأاي : ناهع هل لاقف , هثدحب

 سآ ؟ب



 نم هيلع ثلبجم امل « ةماتلا ةفلألا نم ركبلا جاوز يف نأ مولعملا نمو

 ةقلعتم لظت دق ة يتلا بيثلا فالخمب . هتمصع يف نوكت ناسنإ لوأب سنألا
 امب , ةقداص اهتدوم الو. , ةلماك اهتبحم نوكت الف « لوألا جوزلاب بلقلا

 . هتلماعم يف روتفلا ن6 نيحالا نع رولا لإ انايحأ .اهعفالي

 اهب زيمتت يتلا تافصلا نم ةعومجم اهانقس يتلا ثيداحألا تركذ دقو

 : اهنم « ركبلا
 ١ هعم اهحرمو « هل اهتبعالمو . اهجوزل اهتفطالم ةرثك .

 نيح ةميظع ٌةعتم اهجوزل قّقحي امب « اهمف بيطو « اهقير ةبوذع - ١
 اهئاذب ةلقو « اهمالك نسح ديفت هاوفألا ةبوذع نأ ا , « اهترشاعم

 اجوز طلاخت مل اهمأل « , اهئايح ةرثكل كلذو , اهجوز عم اهشحفو

 . ةدالولاو لمحلا امل قبسي ل ٌثيح « ًادولو اهنوك
 - اهنوكل « كلذ وحن ةنؤملاو لاملاو عامتلا نما + روسيلاب اهاضر

 0 اهنس ةثادح ببسب
 اهبل 0
 ةءارب نم هيلع تلبج امل « ًاعادخو اركم 'يأ « اخ ّلقأ اهنوك
 ىلع لازت ال ٌلفَغ  بلاغلا يف  يهف .. ركفلا ةجاذسو . دصقلا
 . اركم نسحت الو « ةليح فرعت ال « اهترطف

 بابسألا نم هيدل رفوت اذإ بيثلا رايتخا لجرلل زوجي هنإف « لك عمو
 ثيدح ىلع قيلعتلا يف دوبعملا نوع بحاص لاق . كلذ ىلإ هوعدي ام
 حاكنل يضتقملا الإ , راكبألا حاكن بابحتسا ىلع ليلد هيفو ١ : رباج

 ؛ ةباشلا حاكن بابحتسا هيف : (104/ 9/ ملسم حرش ) يف يوونل ١ لاق . ( ؟؟ كنامز نم

 « عاتمتسالا يف بغرأو « ةهكن بيطأو ؛ اعاتمتسا ذلأ امنإف « حاكنلا دصاقمل ةلصحملا اهنأل

 برقأو « ًاسملم نيلأو « ًارظنم لمجأو « ةثداحم هكفأو ١ ةرشع نسحأو حاكتلا دوصقم وه يذلا

 . اهيضتري يتلا قالخألا اهجوز اهدّوعي نأ ىلإ
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 تاميتي تاوحخأ عست هل كرتو هوبأ تام رباجف « رباجل عقو اك « بيثلا
 ابيث جورتي نأ هل مئاوملا نم ناكف « ةمدخو فطعو ةياعر ىلإ هنم نجنحي / ا 1 5 1 5 : 5 7

 . ( 44/ 5 دوبعملا نوع ) . ( ٌنمأشب ىنعتو ْنهرمأ ىلع موقت 3 8 5 ' وم
 لامجلا

 نو « ةّفلا جوزلل اهب لصحتل « هجولا ةنسح « ةليمج نوكت نأ - 5 0
 ,ةللا ا ماسن تناك انه نمو . سفنلا لععستو ١ ناسحالا

 : ىلاعت

 2 قَريَتْسِإَو نيدنش نم نولي () نبوُيُشَو كح ف (6) نبأ ام ننس
 .( ه4 ها / ناحخدلا , ( نيرو مهجن كلك 9 َيلبفَتُم راس ياي

 : ىرخأ ةيآ يف نارقلا ّنهنع لاقو

 . 200 - |١ ةمقرلا ) م دخلا لول رتنأ 9طن )
 ءاروحلا تيبس : لهاجم لاق « ءاضيبلا يهو ؛ ءاروح عمج : روخلاو

 ٌولوللا وه « ةيناثلا ةيآلا يف هب ّنههبش يذلا نونكملا ولوللاو . نيعلا ةعساولا يهو « ءانيع عمجف : نيا اَمأ « رقبلاو ءابظلاب نيش نهم روح ءاسننلل ليق امّنإو « رّوحح مدآ ينب يف سيلو « رقبلاو ءابظلا نيعأ لثم . اهلك نيغلا دوست نأ رولا : ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو , اهداوس ةّدش يف اهضايب ةّدش يدر: :نيعلاا ورح نم يه 2: نيقواا» اهسيجبل يف ترام رام 27 10
 , نيع هشدخت مو « دي هفقثت ملف , رظنلاو سملل ضرعتي مل يذلا نوصلا
 ا ©)  نويعلا تاعساولا روحلا ءالؤه يف ةفيطل ةيسفنو ةّيسح ناعم نع ةيانك  بطق ديس لوقي اي - اذه نو
 1 « .. محللا ءارو نم امهقوس مم ىري . ناتنثا ناتجوز مهنم دحلاو لكل و هنأب يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف ةنجلا لهأ مالسلا هيلع يبنلا فصو 5 , "604/ + بطق ديسل ( نآرقلا لالظ يف ) و , ه/4/ 4 يئاكرشلل ( ريدقلا حتف ) : رظنا 0,

 سا



 نا ”رضنع رابتعا ىلإ ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا سعب تراك دقو

 9 : رايتحالا دنع ةأرملا 5

2 

 ءاسنلا يأ : هع هللا لوسرل ليق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ب

 الو « رمأ اذإ هعيطتو « رظن اذإ هرست يتلا ءاسنلا ري ) : لاق ؟ ريخ
 , 20( هركي امب اهامو اهسفن يف هفلاخت

 ةأرلا حكنت » : لاق هلع هللا لوسر نأ « اننا ةريره يلأ نعو ب ب

 نيدلا تاذب رفظاف « اهنيدلو « اهلامجلو « اهبسحلو « اهلل : عيبأل
2 7 ,2 
 : )) كادي تبرت

 0 1 08 ا 5 مم 0 ع

 ربخأف لجر هاتأف « هيَ هللا لوسر دنع تنك : لاق « ًاضيأ هنعو - ج
 ترظنأ ١ : .هليَع هلل لوسر هل لاقف « راصنألا نم ةأرما جّوزت هّن
 نيعأ يف نِإف « اهيلإ | رظناف , ٌبهذاف : لاق ءال : لاق ؟ اهيلإ

 ” « اكيش راصنألا

 جرت ٌبابحتسا ثيداحألا نم ذوي ( دوبعملا ثوع بحاص لاق
3 

 ؛ ةتيدتم ًالامج اهنم ىلدأ يتلاو « ةنّيد ريغ ةليمجلا تناك اذإ الإ « ةليمجلا

 . © ( ىلوأ ةليمجلاف نيدلا يف اتواست اذإ اّمأ « نيدلا تاذ ُمدقتف

 ا يايا هينبل لاق هنأ يفيص نب مثكأ نع ىورُي كلذ يفو :

 ةجردم ةميركلا حكانملا نإف « بسلا ةحارص ىلع ءاسنلا لامج مكتبلغي

 , 53( فشلا

 )١( ال" ةحفص يف ) هجيرخت قبس ١ (,

 .( ١١19 ةحفص يف ) هجيرخت قبس (")

 يقيمبلاو ١ (595) ينطقرادلاو « هيف (اا// 5) يلاستلاو . حاكتلا يف (5454) ملسم هاور (*)
 ليق : ائيش راصنألا نيعأ يف َنِإف : ىنعمو ؛ (95) مقرب ةحيحصلا يف ينابلألا هركذو « (85/ 0

 شمع 0 رغص

 , 15/4 ( ينالقسعلا رجح نبال/ يرابلا حتف ) و ٠ ؟/ <. ( دوبعلا نوع ) رظنا (1)
 .؟/ هدا حيحص حرشل يراسلا داشرإ ) نع (5)

 تا 71:0 عمر



 ةموقلا ةيبرتلاو ةينيدلا ةأشدلاب ًادّصحم نكي مل ام ةأرملل ةبسنلاب لامجلاف
 « اهيف عمطلاب قاسفلا يرغي ذإ « اهيلع ًالابو حبصي دق « قيرعلا لصألاو

 « ةشحافلا ةوه يف يدرتلا ىلإ اهب يدؤي امم , اهفشب طيرفتلا اهيلع نّبيو
 : رانشو راع نم اهتعمس ثّولي امو « رامد نم ةرسُألا ىلع دوعي امب ةالابم نود

 بسيجلا

 : ءاسنلا رئارح نم « ةمورألا ةبيط ٠ رصنعلا ًةميرك « ةبيسح نوكت نأ

 ءجورلل ةدودو «عابطلا ةديم نوكت نأ «كلذب تنفصتا نميف بلاغلا 1

 لك يفو 4 تيبلا ب ةنايصو ةرسألا حالص ىلع ة 0006 4 دلولاب ةميحر

 ٌبلطمو بوغرم رم ةمورألا لبو تبنملا نسحو فرشلا ةلاصأ نإ لاوحألا

 . دومحم

 8 3 . هللااب ع 7 03 0

 ةأرملا حكنت » : لاق ِهُتَع يبنلا ْنَأ « هنع هللا يضر ةريره يلأ نع تأ

 . ©( .. اهبسحلو . اهلامل : عبرأل

 ءاسن حلاص لبإلا نبكر ءاسن ريبخ ٠ : لاق هلل يبل نأ اشي دعو - ب 5
 تاذ يف جوز ىلع هاعرأو « هرغص يف دلو ىلع هانحأ : شيرق

 ,. 2( هدي

 و ل جا

 اوريخمت ١ : ع لوس لاق : تلاق ابنع هللا يو ا
 ءابالاب فرشلا وه ٌبسحلاو «9( ءافكألا | اوحكناو « مكفطنل
 اودّدع « اورخافت اذإ اوناك مهن ال 2 باسحلا نم ذوخأم « براقألاو
 لع ةهددع داز نمل مُكَحْيف ) 0 مهموقو مهئابآ رثامو مهبقانم

 .( 5١ال ةحفص ) ةيشاحب مّدقت )١(

 .(١1الا١ ةحلص يف ) ةيشاحب مّدقت اة

 , حاكنلا يف (1857) هجام نبا هاور (؟)

 يف ينابلألا هركذو « (8/ ؟) مآحلاو ,« (411) ينطقرادلاو « حاكنلا يف (1978) هجام نبا هاور (4)
 . //١51 ةحيحصلا

 هما 1 تح



 ٌبحيتسي. بيسنلا فيرشلا نأ ةروكذملا ثيداحألا نم ذخؤيو . هريغ

 ل ل

 لك يف اذكهوا « نيدلا تاذ مّدقتف ( ةنيد ةبيسن ريغو ةنيد

 ةميركلا سكانملا نِإف ) : يفيص نب ملأ لورق دقو 20 تافصلا

 . ( فرشلل ةجردم
 ؛ مرك لصأ نم ةردحنملا ةبيسحلا ةأرملا جوزت اذإ لجرلا نأ يهدبو

 ةليصأ تاداعب نيعبطتم : روُمألا ياعم ىلع نيروطفم ًادالوأ هل تبجنأ

 لاصح نوبستكيو « مراكملا نابل ابنم نوعضريس عنأل . ةميوق قالحخأو

 . ريخلا
 « هيلإ نوعسي يذلا مهبسح لالا نولعجي مهّنإف ايندلا ُلهأ ان

 هيغو حاكنلا يف اهيلع  نودمتعيو اهملإ نوليميو اهيف نوبغري يتلا مهلئاضفف
 لاما ٌبحاصف 3 هاّيإ ًايئادم لب « هل ًابواسم رخاآ ًافش نوفرعي ال ؛ املا

 ل

 ٌباسحأ نإ » : هع هللا لوسر لاق : لاق. هيبأ نع ةديرب يأ نعف
 . 204 لاملا هيلإ نوبهذي نيذلا ايندلا د

 هلام ةراكب نوكي ال ءرلا بسح نأ « هيلإ راصُي نأ يغبني يذلا حلاو

 . هدتحم فرشو هلصأ ةلابنب لب « هئاعر ةرفوو

 بيعلا نم ةمالسلا

 . ةيدعملا للعلاو 00 نضارمالاوةرفملا [بويعلا نق ةيئلس نورك ذأ ح

 ٌضرْمُم ْنِدِروُي ال ١ : لاق هّيرَع يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 1
 (")( ٌحصُم ىلع

 )١( دوبعملا نوعو « (1١؟/9) يرابلا حتف : رظنا )5 /45( .
 (177/ ؟) مآحلاو (437) ينطقرادلاو (4515) هجام نباو حاكنلا يف (14/ 5) يذمرتلا هاور عي

 , هححصو (1 / ءاورالا) يف يلابلألا هركذو /٠( ه) دمحأو /1١5( 7) يقييبلاو

 ء بطلا يف (911) دواد وبأو « مالسلا يف (1/ ) ملسمو « بطلا يف (1/9/1) يراخبلا (؟)
 : حصملاو , ضارم هليإ يذلا : ضرمملاو ؛ (45/ ؟) دمحأو ء بطلا يف (9041) هجام نباو
 . ىودعلا ةفاخم يناثلا ىلع هلبإ لوألا دروي نأ ىبنف « حاحص هلبإ يذلا

 تح 7077 تح



 4 . 23 للااص غب 5 4#

 رفت 6 موذجملا نم ٌرِف » :هيَع هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ دعوا باو
0( 

 ١ (« دسألا نم

 » : لاق هع هللا لوسر داع لا يفر تنال وب داع صرت

 (") راريط الو ٌررض

 « ٌبجلاك « جاوزلا اهب ٌحّسفي يتلا بويعلا نم ًاددع ءاملعلا ركذ دقو

 قكفلاو ٠ ( جرفلا دادسنا ) نّرَقلاو « ماَّدجيلاو « صّرَبلا» « نونجلاو « ةّدعلاو

 .. ( مفلاو جرفلا يف ١ نّتّنلاو « ( نيليبسلا نيب ام قارخنا )

 نم نيجوزلا دحأ ٌرفُي بيع لك َّنِإ ) : هللا همحر مبقلا نبا لاق
 البلا بجوي ؛ ةدولاو امحرلا نم ا

 سل ل
 حبقأ نم هنع توكسلاو ؛ تارفنملا مظعأ نم « امهادحإ وأ نيلجرلا وأ

 ؛ ةمالسلا را
 )0 ف سس

 ( افرع عورشملاك وهف

 اهم © « لجر اهب ٌرْغ ٍةأرما امّيأ ) : لالا الا يع ردع قررا

 لحل نادت اهم تأ باصأ اه رولا اهلنا نيوز وأ الع را نع

 !( هرَغ ْنَم ىلع

 , (449/ ؟) دمحأو , بطلا يف (54/37) يراخبلا (1)
 ماححلاو « ماكحألا ل (؟4*7:) هجام نباو « ةيضقألا ل ) ١م أطوملا ) ل كلام هاير (5)

 دقو , اضعب اهضعب يوقي قرط هل : يوونلا لاق (501) ينطقرادلاو (19/ ”) يقبيبلاو (ه// ؟)
 هحححصو « ؟00/ مقرب ( ةحيحصلا ) يف ينابلألا هركذو « هب اوجتحاو ملعلا لهأ ريهامج هلبقت
 . هقرط عومجج

 . عممك/ هز داعملا دا عر

 يف (؟85/ 5) ينطقرادلاو , حاكنلا يف (5/ 7) يقيمبلاب ؛ ( /1٠١8 أطوملا ) يف كلام هاور (؟)
 نب ديعس هجرخأ : لاقو )1١41( مقرب ( مارملا غولب ) يف رجح نبا ظفاحلا هركذو . حاكتلا
 . ( 1915/ ءاوزإلا ) يف هفّعض ينابلألا نأ الإ . تاقث هلاجرو . ةبيش يبأ نباو روصنم

 دس 58



 « تحكن ةرما امّيأ ) : لاق هنأ هنع هللا يضر بلاط يأ نب ىلع نعو

 ءاش نإ , اهّنسمي ملام رايخلاب اهجوزف « نق وأ نونجم وأ مام وأ ّصَرَي ابي
 نم ٌلحتسا امب ُرْهَملا اهلف اهّسم نإو « قّلط ءاش نإو « كسمأ
 . 2!( اهجرف

 ناك اذإ « اهجوزل اهيلو ىلع ًامْرَغ كلذ نوكي امَّنِإو ) : كلام لاق
 امأ « اهنم كلذ ملعي هنأ ىري نم وأ اهوخأ وأ اهوبأ وه اهحكنأ يذلا اهي
 ملعي ال هنأ ىري نم ةريشعلا نبا وأ مع َنبا اهحكنأ يذلا اهيلو ناك اذإ

 كرتيو « اهقادّص نم هتذحخأ ام ةأرملا كلت ٌدرتو « مرغ هيلع سيلف ؛ اهنم كلذ
 لا ع حلا ا

 ماشتحالاو ةقعلا

 ٌروفس اهنع فَرُعُي ال « ةلضاف قالخأ ٌتاذ « ةمشتحم ةفيفع نوكت نأ - 4

 لك ّمامأ اهدسج نئافم زاربإ نع اهقايح اهرجحي ال ُثيحب « جربت وأ

7 

 نافنص :٠ هيَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 اب نوبرضي رقبلا بانذأك ٌطايس مهعم موق : امهرأ مل رانلا لهأ نم
 « تايراع ٌتايساك ءاسنو « ( ةملظلا ماكحلا ىلإ ةراشإ ) سانلا

 َنلخدي ال . ةلئاما ِتْحْبلا ةمنسأك ٌنهسوؤر « تالئام ٌثاليم
 اذك ةيسم نم ُدجوتل اهحير نإو « اهححير ندجي الو « ةنجلا
 . ")( اذكو

 داز ) جيرخت يف طؤانرألا لاق . (1317097/ فئصملا ) يف قازرلا دبعو « (؟15/ 7) يقبيبلا هجرخأ 1١(
 . حاكتلا يف (؟57/ 7) ينطقرادلا هاور 6 . حيحص هدانسإ : (184/ ه) ( داعملا

 . ("017 ص) سئافنلا راد « ةيناثلا ةعبطلا « يثيللا ىبحي نب ىبحي ةياورب/ أطوملا (؟)
 ام فصت ةقيقر ابايث نسبلي يأ : تايراع تايساك ىنعمو « ةنجلا يف (1718/ 5) ملسم هاور ()

 : تاليمث « ٌنييشم يف تارتخبتم : تالئام « ةيراع ةقيقحلا يفو « ةيساك رهاظلا يف يهف « اهتحت

 لصو نم َنهسوؤر يف هنعضي ال , لبإلا ةمنسأ : تخبلا ةمنسأ . َنهفاتكأو َنهفاطعأ نلمي
 . ( 785/ ١ لوصألا عماج ) مئامعلا مخضتو اهشفنو روعشلا

 تبا 75 دش



 0 ا يح ا ع د
 ةنجلا لحدي ال « تاقئانملا ّنهو « تاليختُملا ت تاجرُبتُملا

 00 مصعألا بارغلا لثم الإ ٌنهنم
 , مليم هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : ا ل َج

 برا يكربا يا الل حازم عاام عا لاقف

 عتمتسا لاقت 4 انف» رضا ل5 لاق « اهقلط : لاق « سمال

0 

 : اهلاذتبا مدعو اهنوصو ةأرملا ةمشح رهاظم نمو
 اجو قاوسألا يف لاجرلا نيب اهلاوجتو « اهتيب نم جورخلا اهراثك |مدع ١
 ةأرملا ) : لاق هر يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعف قرطلا

 )١( هركذو « (85/30) يقبمبلا هجرخأ ٠ هحححصو ( 5 مقرإ ةحيحصلا ) يف يلابلألا ,
 مقر مارملا غول ) يف ظفاحلا هركذو هيف (510/ 5) يلاسنلاو ؛ جحاكنلا يف )7١49( دواد وبأ هاور )١(
 , هدانسإ دّوجو /1١( 7) رونلا روس لوأ ريسفت يف ريثك نبا هركذ اك , تاقث هلاجر لاقو ( 3
 َّنإف « ةشحافلا لعفت اهنأو « اهنم عقاو اذه نأ ال « سمال دي درت ال اهتيجّسس نأ دارملا ) : لاقو
 « ائوّيد نوككي هذه ةلاحلاو اهجوز ّنِإف  اهتفص هذه نم ةبحاصم يف نذأي ال هع هللا لوسر
 هرمأ اهب الخ ول اهدارأ نمل ةفلاخم الو ةعئامم اهيف سيل , اذكه اهتيجس تناك امل نكلو

 عووقوو ؛ ةققحم اهل هتبحص ّنَأل ؛ اهعم ءاقبلا هل حابأ « اهبحي هنأ هل ركذ املف « اهقارفب لوسرلا
 ( لجآلا مهوتل لجاعلا ررضلا ىلإ راصي الف . مّموتم اهنم ةشحافلا

 ال اهنأ هيلإ اكش امنإو « اريد نوكيو يغب عم يقي نأ ىلع هُم لوسرلا هرقأ امل كلذ نع لأس ولو  ينزت اهلأ ةأرلل نم كش مل لجبلا نإ ) : ا
 ّنلي نم ءاسنلا نم نإف « كلذ وحنو اهبوث بذج وأ « اهيلع هدي عضوو اهبعال نمم اهسفن بذجت
 نم ريثك ةداع ناك اذهو « انرلا اهنم ديرأ اذإ ةفيفع ناصح يعي ؛ هوحنو بعللاو ثيدحلا دنع
 نيتدسفملا ىدحإ عفد هع يبنلا ىعار دقو ) : لاقو ( ابيع كلذ نوّدعي الو , برعلا ءاسن
 اهكسمي نأ هرمأ « ةيصعم ىلإ هوعدي هبح لعلو , اهنع ربصي ال هلأ هيلإ اكش امل هّنإف « امهاندأب
 ظفاحلا حجر دقو ٠ ( اهنم اكش يتلا ةدسفملا لامحاب اهفاخي يتلا ةدسفملل اعفدو هبلقل ةاوادم

 د ل ا ا
 نمم عنتمت ال اهنأ اهاح نم مهف اهجوز نأ وأ « افذاق ّدعل عامجلا نع هب ىثك ناك ولو ؛ اهسملب
 رهاظلاو : (45/ 5) دوبعملا نوع بحاص لاقو . ( اهنم عقو كلذ َّنأ ال ؛ ةشحافلا اهنم دارأ
 يف مهب جدحم هدانسإ لاجر : هلوقو ثيدحلل يرذنملا حيحصت دروأ /م مث , ظفاحلا هركذ ام يدنع
 . ( نيحيحصلا

 مدنا5 96 دنس



 اهل ضّرعت يأ : اهفرشتس او « 0( ناطيشلا اهفرشتس | تجرح اذإف « ةروع

 . اهتياوغ لواحي اهيلإ رظني اهيلع عّلطاو
 هللا يضر يرعشألا 0 نأ نعف 3 ةرطعتس لاجرلا اهضارتعا مدع ا

 موقلا ىلع ُتّرمف ترطعتسا اذإ ةأرملا نإ » ِهييَع هللا لوسر لاق لاق هنع
 . 27( ةيناز ينعي « اذكو اذك يهف « اهحير اودجيل
 هللا يضر ةريره يلأ نعف : اهتكرح وأ اهسبل يف لاجرلاب هبشتت ال نأ »م

 ةأرلاو « ةأرملا ةسْبِل سبلي يذلا لجرلا يع هللا لوسر نعل ) : لاق « هنع
 : لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نعو « 2" '( لجرلا ةَسسِْل سبلت

 نم تايبشتملاو « ءاسنلاب لاجرلا نم نيببشتملا 2ع هللا لوس نعل و

 لَ هللا لوسر جرخأف « مكتويب نم نوعا لاقو « لاجرلاب ءاسنلا
 0 ًانالف 5 هو «( ةنالف

 ” دلال 0 لاق « امهنع

 ا و ا ا ا

 : نانسمألا جيلفت وأ لصولا وأ مشولاب نيزك نمث نوكت ال نأ

 نعل هع هللا لوسر َّنَأ ) : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع
 دوعسم نب هللا كبع نعو « 20 ةمشوتسملاو ةمشاولاو 3 ةلصوتسملاو ةلصاولا

 هدانسإ : (770/ ” لوصألا عماج ) جيرخت يف طؤانألا لاق «٠ عاضرلا يف (1077) يذمرتلا هاور )١(

 هركذو « بدالا يف (؟07817) يذمرتلاو « (18/ م) يلاسنلاو « لجرتلا يف (42974) دواد وبأ هاور

 ٠ 14/ ص (ةملسملا ةأرلا باجح) يف هجررخ اي « هححصو ( 84 مقرإ مارمل ةياغ ) يف ينابلألا
 . 55/ ص «( ةملسملا ةأرلا باجح )ديف ينابلألا حف « سابللا يف (4:44) دواد وبأ هاور (*)

 يل )١786( يذمرتلاو « بدألا يف (495) دواد وبأو ؛ سابللا يف )1١ /58١( يراخبلا هاور (؟)

 , بدالا

 هححصو ؛ سابللا يف (؟55) هجام نباو « (5554) دمحأو «( سابللا يف (4:06) دواد وبأ ةاقر (3)

 . /1٠١( ص ةأرملا باجح ) يف هجّرخو ( 41 مقرإ مارملا ةياغ ) يف ينابلألا
 يذمرتلاو ٠ لجرتلا يف (4158) دواد وبأو ١ هيف (5114) ملسمو ؛ سابللا 6 دفزلا )٠١ يراخبلا ؛5)

 سرخآ رعشب رعشلا لصو وه : لصولاو « ةنيزلا يف (145/ 8) يئاسنلاو « بدألا يف (0784)

5) 0-8 

 ل



 « تاصّمنتُملا نعلي هُيَع هللا لوسر تعمس ) : لاق هنع هللا يضر

 . 2')( ىلاعت هللا قلخخ َنرّيْغُي يتاللا « تامشوتسملاو « تاجلفتملاو
 ءاريفغلا

 مومذملا .نأ الإ « ءاسنلا بلاغ يف ةدوجوم ةريغلاو « ءاريغ نوكت ال نأ ٠١ 5 م 7 1 0 م
 كوكشلاو نونظلا شويج لشن اان اهتبحاص ردص يف ٌجّجأتت يتلا كلت ابنم
 فاطل ال اديه ةردألا ةايع يحتف « نآ لك

 نم جّورتت الأ « هللا لوسراي : اولاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع - أ

 ,.00 ةديدش ةرْبعل ميه نإ » : لاق ؟ راصنألا ءاسن
 دعب الإ ءاهنع هللا يضر ةمّلتس مهي هللا لوسر جوزتب مل كلذلو - ب

 0 0 ا

 م تلق « ء يفت ىلإ تعجر مث « هنم

 ًاباهإ مبدأ انأو « هلع هللا لوسر يلع نذأتسا ِتَّدِع تضقنا املف
 تعضوف « هل ُتِنذَأ ( هب ُعَبدُي ام ) ِظَرَقلا نم يدي تسلغف « 0

 املف « يسفن ىلإ ينبطخف « « اهيلع دعقف « فيل اهوشح مدأ ةداسو هل

 للا ٌرذو هيف ةربإلا زرغب كلذو « داوس وأ ةرضحخ وأ ةقرزب دلجلا نول رييغت : مشولاو « لوطيل <
 . ٌرضخي وأ ِهّرْنأ ٌقرزي ىتح هيلع
 , لجرتلا يف (4155) دواد وبأو « سابللا يف (3170) ملسمو «. ةنيزلا يف (165/ 8) يئاسنلا هاور
 دعابت ؛ جّلفلاو ٠ هقيقرتل بجاحلا وأ هجولا رعش فتن : ُّصْمّنلاو ء بدألا يف (3087) يذمرتلاو

 برعلا ىلإ بوبحم وهو . ةعانصب كلذ لعف يف فلكتت يتلا : ةجلفُملاو « اياثلا نيب ام
 ئيرطلا هجر يذلا كيدلل انأ نرضاطب رول رست او اوال تا ما را

 ةأرملا : تلاقف ؛ لامجلا اهبجعي ةباش تناكو « ةشئ ةشئاع ىلع تلخد اهنأ ) : قحسإ يلأ ةأرما نع

 هيلع مكح اك فيعضف ( تعطتسا ام ىذألا كنع يطبمأ : تلاقف ؟ اهجوزل اهنيبج فحت

 هيف ام ةلازإو هجولا فح زاوج ىلع هب هب لدتسا ْنَم لوق درو « (35 مقرإ مارملا ةياغ ) يف ينابلألا
 بهذ ام نإ : لاقو , اهقالطإب ثيداحألا هيلع لدت ام فالخ كلذ نإ : لاقو ؛ ةأرملل رعش نم
 , يملعلا قيقحتلا هيضتقي يذلا وه ةلبانحلا ضعبل فالح فحلا زاوج مدع نم يونا هيلإ

 هدانسإ : (584/ ١ لوصألا عماج ) جيرخت يف طقانُرألا لاقو « حاكنلا يف (15/ 7) يناسنلا هاور (؟)
 كت

 للا
 اع 2

-3 

 0 لا



 ةبغرلا كب َنوكت ال نأ يب ام « هللا لوسراي : تلف ف

 ائيش ينم ىرت نأ فاخأف ,ةديدش ةرْيَغ ّيف ةأرما ينكلو « يف

 « لايع تاذ انأر « ُنسلا يف تلخد دق ةأرما انأب « هب هللا ينبّذعُي

 كنع لجو ّزع هللا اهبهذُي فوسف كِتريَغ نم ٍتركذ ام اَمأ ؛ : لاقف

 ام امأو ٠ ( كييغ َبِهَذيف لجو رع هللا وعدأف « يناسنلا ةياور فو )

 تركذ ام امأر « كباصأ يذلا لثم ينباصأ دقف ّنسلا نم ٍتركذ

 ا لا تلاق : ( يلايع كلايع امّنإف لايعلا نم

 ًاوخ ةملس يبأب هللا ينلدبأ دقف : ةملس ّمأ تلاق . اهجورتف « هلم

 0 ( هلْيلَع هللا لوسر هنم

 قرا لرقم ن١ ؛ اهيحاص ىلع طلست ال يتلا ةلدتعملا غلا انأ - ج
 : ًانايحأ حّلمتسُت

 م ا رفا لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعف

 نينمزلا: تاهمأ ىدعإ هيلإ تلطسرأف + ع ةفاع' ةيازرأ فو 9 .هلاسنا ضعب
 يتلا تبرضف « ماعط اهيف ةفحّصب ( ةيفص ىرخأ يفو « ةملس مأ ةياور يف )

 هللا لوسر عمجف « ُتقلفناف « ةفحصلا تطقسف « مداخلا دي اهتيب يف وه

 نتحصل ل هلا يلا رطل اين نع بج سل ناكل

 ينأ ىتح « مداخلا سبح مث ( مكُمُأ ٌثراغ ءمكمنأ ثراغ» : لوقيو
 « اهتفحص ترسك يتلا ىلإ اهعفدف « اهتيب يف وه يتلا دنع نم ةفحصب

 . "7 اهتيسك يتلا تيب يف ةروسكملا كسمأو

 : هللا مراحم ُتبكُيرا ام اذإ نوكت يتلا يهف « ةدومحملا ةييغلا امأ د

 لوصألا عماج ) طؤانرألا لاقو ١ حاكتلا يف (41/ 5) يئاسنلاو . هل ظفللاو (18/ 4) دمأ هاور )١(
 . حيحص ةهدانسإ : ( / 1١

 يف (09) يذمرتلاو . عويبلا يف ("ه510) دواد وبأو , حاكنلا يف دعللا 90 يراخبلا 0(

 , ءاسنلا ةرشع (ا/.# /) يئاسنلاو « ماكحألا

006 



 , راغي هللا نإ 7 لاق هَ هللا لوسر نأ هنع هللا يبضر ةريره ينأ نع
 َك

 , ©, هيلع هلل مرح ام ُنمُؤملا ينأي نأ للا ةزغ كو 6 زاغي نمؤملا نإو

 ريغلا ةبوطخم

 لجرلا بطخي نأ مكحلا عراشلا ىبن : دققف : هريغ ةبوطخم نوكت ال نأ ١
  نحالا ةراثإو 2 تاوادعلا ثيروت نم كلذ يف امل « هيخأ ةبطخ ىلع

 ! سابا نيب داقحألا ا

 َّنإف « ّنظلاو ْماَيإ ١ : لاق هُللْيَع يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ء اوضغابت الإ ءارستسمم الو + ارش الو : ثيدحلا بّذكأ نال

 . 250« اناوخإ هللا ًدابع اونوكو

 هلي هللا لوسر ىجن ) : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو - ب
 وأ « هلبق بطاخلا كرتي ىتح « هيخأ ةبطخخ ىلع لجرلا بطخي نأ

 , 29( هل نذاي

 ةبطخ ىلع مُدحأ ٌُبطخي ال ) : لاق يَ .يبنلا نأ , ًأضيأ هنعو- َج
 , 249« هنذإب الإ هيخأ عيب ىلع عبي الو « هيخأ

 لجرلا بطخي ال » : لاق قم يبلا نأ هنع هللا يضر ةريره لأ نعو - د
 1 (5) ( كرتي وأ حني ىتح هيخأ ةبطخي ىلع

 ةبطخ ىلع مدحأ بطخي ال » هلوق ريسفتو ) : كلام مامإلا لاق
 دحاو قادص ىلع ناقفتيو « هيلإ نكرتف « ةأرملا لجرلا بطخي نأ : ( هيخأ

 يف (218) يذمرتلاو « ةبوتلا يف (70957) ملسمو , حاكنلا يف (581/ 5) يراخبلا هاور )١(
 , عاضرلا

 ربلا يف (19158) يذمرتلا ء بدألا يف (1885) دواد وبأو « حاكنلا يف (0045) يراخبلا
 « كييغل ربخلا بلط : مجلاب سسجتلاو 3 ةرجاهملا/ قلخلا نسح يف (1541) ًاطوملاو « ةلصلاو

 . ( هد5/ 5 لوصألا عماج ) كسفنل هبلط : ءاحلابو

 دمحأو , هيف (79/ 5) يئاسنلاو . هيف (128/ 4) ملسمو , حاكنلا يف (5145) يراخبلا هاير (5)
 ' نظل دق

 . اضيأ هيف (1001) أطوملا يف كلامو . هيف (1818) هجام نباو ؛ حاكتلا يف (581) دواد وبأ هور (4)
 , (/8/ 59 يئاسنلاو . عويبلا يف /45١( 5) يراخبلا هاور (2)

 رمل (5

 تب 42



اهبطخي نأ ىهن يتلا كلتف , اهسفنل هيلع طرتشت يهف « ايضارت دقو « مولعم
 

 ملف « ةأرلا لجرلا بطخ اذإ كلذب نعي ملو « هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا

 ( فلا دحأ اهبطخي ال نأ « هيلإ | ْنكرت ملو « هرمأ اهقفاوي

 هيأ ةبطمي ىلع لجرلا ةبطعي ميرحت نأ ىلع ءاهقفلا ُضعب ٌلدتسا دقو

 تنب ةمطاف ثيدحن « رهملا ةيمستو لوألا عم يضارتا لوصحب ور

 لوسرل ) هل ٌتركذ ( ةّلعلا نم ) ٌتللح اًملف ) : لاق ُثيح « سيق

 0 لا ا نب ةيواعم نأ ( هللا

 رب علا ا ل م

 + ةفاسأ يحكنا : لاق مث « هثهركف « ديز ّنب ةماسأ يحكنا « هل

 ل ا و
 دقف « هبلط بيجاو « لوألا بطخ اذإ امأ () .. ةماسأل اهبطخخ: لب. .نطعب

 لخدي مو يناثلا بطخ اذإف « هتيطخخ ىلع ةبطخلا ميرحت ىلع ءاهقفلا عمجأ

 اذإ اَمأ 20 امنأ ناكو « هجاوز ٌحص اهب لخد نإف « ةبطخلا ٌحسف بجو

 « هتبطخ ىلع لجرلا ةبطخ ءاهقفلا ُضعب زاجأ دقف « ًاقساف لوألا ناك

 يف اهعوقو ىلع ةبترتملا ةدسفملا رد أل « هيلإ ْتَنَكر ولو « مرحت ال : اولاقو

 يف ظفاحلا لقنو هب اهجاوز نم ةعقوتملا ةعفنملا ىلع ٌمَّدقُم قسافلا ةمصع

 اذإ لوألا بطاخلا نإ : هلوق كلام بحاص مساقلا نبا نع /3١( 9) حتفلا

 همحر ظفاحلا لاق مث ؛ هتبطخ ىلع بطخي نأ فيفعلل زاج « ًاقساف ناك

 فك ريغ قسافلا نركيف , ةفينع ةوطخا تناك اذإ مي جم هو « لا

 نبا مساقلا نبا لوق حجر دقو : لاقو « ةبطخ الك هتبطخ نوكتف اهل

 )١( أطوملا ) )100١حاكتلا باتك يف .
 , هجيرخت ماع عم « جورلل ةءافكلا يف الماك ينأيسو ( قالطلا يف (ا9ه/ :) ملسم هاور (؟)

 . ه 1401 ركفلا راد ةعبط (198/ 94) يوونلل/ ملسم حرش ()

 داشرإو « (1948 - 151/ 3) يوونلل ملسم حرشو « (90 /195  9) يرابلا حتف : رظنا (4)
 . (هال/ م) ينالطسقلل يراسلا

 تب ةيدح



 لب « لوبقلا ةمالع انم تردص اذإ كلذ اوربتعي مل روهمجلا اَمأ « يبرعلا
 . هفالخ ىلع عامجالا مهضعب قلطأو

0 

 ٍريدقت ةحنم ةجوزلل رهملا عراشلا ضرف دقف : رهملا ةيسي نوكت نأ -
 لإ « اهيف هتبغرو اه جوزلا 0

 . هتفخو هرسُي ىلع تح  رخآ بناج نم هن
 رين ) 5 ا ل ال

 1 , 0 هرسيأ حاكنلا

 هلع يبلا ىلإ لجر ءاج ) : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع ب
 له : لَم يبنلا هل لاقف , راصنألا نم ةأرما ٌثجوزت ين : لاقف
 « اييلإ ُترظن دق : لاق « ايش راصنألا نيعأ يف نإف ؟ اهل | ترظن

 : هيَع يبنلا هل لاقف' قاوأ عبرأ ىلع : لاق ؟اهتجوزت 5 ىلع : لاق
 ام « لبجلا اذه ٍضْرُع نم ٌةّضفلا نوتجتت امئأك . قاوأ عبرأ ىلع »

 ٌبيصت ْثْعَب يف كقئعبل نأ ىسع نكلو « كيطعن ام اندنع
 , 259( 20 هلم

 : ةأرملا نْمُي نم ْنِإ ١ : لاق هلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ج
 ينعي : ةورع لاق . اهمحر ٌريسيتو « اهقادص زيسيتو « اهتبطخ ريسيت
 . 290( ةدالولل اهمحر ريسيت

 ىلإ ةأرما تءاج ) : لاق هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نع -

 « كل يبسفن ُبَهَأ تعج « هللا لوسراي : تلاقف « هلم هللا لوسر

 ا

 (1845/ ةحيحصلا ) يف ينابلألا هركذو « (15617) نابح نباو ء حاكنلا يف (5023) دواد وبأ هاور (1)
 . ملسم طرش ىلع مهلك تاقث هلاجرو , حيحص دانسإ اذه : لاقو

 . حاكنلا يف (145/ 4) ملسم هاور (5)
 : لاقو ديل )١ مآحلاو , )١203( نابح نباو « (؟؟/ 7) يقيبلاو ؛ (الال/ 5) دمحأ هاور (5

 يف ينابلألا هركذو . يبهذلا هقفاوو , هاجرخي ملو ملسمو يراخبلا طرش لع حيحص ثيدح
 . هناسحو ( "00/5 ءاوزإلا )

 سل



 ًاطأط مث « هبّوصو ابيف رّظنلا دّعصف ٠ هيَ هللا لوسر اهيلإ رظنف
 لجر ماقف « ٌتسلج ًاعيش اهيف ضقي مل هنأ ألا تأر املف « هسأر

 « ةجاح اهب كل نكت مل نإ « هللا لوسراي : لاقف هباحصأ نم

 لوسراي هللاو ال : لاقف ؟ ءيش نم كدنع لهف : لاقف « اهينجوزف

 عجر مث بهذف ؟ ائيش دجت له ٌرظناف كلهأ ىلإ ٌُبهذا : لاقف « هللا

 ولو رظنا : هع هللا لوسر لاقف « ًائيش تدجو ام هللاو ال : لاقف
 مناخ الو هللا لؤسراي هللاو ال : لاقف عجر مث بهذف ديدح نم ًامتاخ

 : يع هللا لوسر لاقف « هفصِن اهلف يرازإ اذه نكلو « ديدح نم
 مل سبل نإو « ءيش هنم اهيلع نكي مل هّتسبل ْنِإ ؟ كرازإب عّنصت ام
 هآرف « ماق هسلجم لاط اذإ ىتح لجرلا سلجف « ءيش هنم كيلع نكي

 كعم اذام : لاق ءاج املف « يِعُدف هب رمأف « ًايلوم للم هللا لوسر

 نع ٌنهؤرقت : لاق « اذك ةروسو اذك ةروس يعم : لاق ؟ نآرقلا نم

 نم كعم امب اهكثكلم دقف بهذا : لاق « معن : لاق ؟ كبلق رهظ

 . 20( نارقلا

 نمحرلا دبع ىلع ىأر ِهُإَع يبنلا ْنَأ) هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع  ه

 هللا لوسراي : لاق ؟ اذه ام : لاقف « ٍةرفَص رثأ .فوع نبا

 نإ : لاق ؟ اهيلإ تقس 5 : لاق « راصنألا نم ةأرما ٌتجوزت يّنِ

 )13١37( كلامو (1215) يذمرتلاو « (؟211) دواد وبأو ؛ (1456) ملسمو « (127/ 9) يراخبلا هاور 01(

 يف مهلك (؟95) ينطقرادلاو (85/ ) يقبمبلا» (1889) هجام نباو (11/ ) يئاسنلاو
 . (145/ ؟) يمرادلاو ع" / هز دمحأو « حاكنلا

 الإ حاكتلا دقعتي ال نأ ٌبحتسي هنأ ىلع ليلد هيف : ( 118/ 8 ملسم حرش ) يف يوونلا لاق

 بجو لوخدلا لبق قالط لصح ول هنإ ثيح نم « ةأرملل ٌعفنأو عازنلل ٌعطقأ هنأل « قادصب

 الب حاكنلا دقع ولف « ةعتملا بجت لب « قادص بجي مل ةيمست نكت مل ولف « ىمسملا فصن

َنُهل اوضرفت وأ َنهوسمت مل ام ءاسنلا مقلط نإ مكيلع حانج ال ل : ىلاعت هلوقل حص قادص
 

 مآ دقعلاب رهملا بجي لهو « رهم ريغ نم قالطلاو حاكنلا ةحصب حيرصت اذهف « ةضيرف

 . ه. أ . ةيآلا رهاظ وهو « لوخدلا امهحصأو ؛ روهشم فالخ هيف ؟ لوخدلاب

 تسال
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 فو « ؟١)( ةاشب ولو ُملوُأ « كل هللا كراب : لاق « بهذ نم اون

 . ( مهارد ةسمخ تموق « بهذ نم ةاون نزو ىلع ) : يقيمبلا ةياور
 ال الأ : لاقف موي رمُع انبطخ : لاق يملسلا ءافجعلا يبأ نع
 ىوقتو ايندلا يف كم ناك ول كلذ نإف « ءاسنلا ِتاَفَدَص يف ايلاغت

 ا ا

 ةرشع يتنث نم رثكأ « هتانب نم ٌةأرما تقدصُأ الو ء هئاسن نم ٌةأرما
 , 20( يقرأ

 5 : اهنع هللا يضر ةشئاع ُتلأس : اق نمحرلا دبع نب ةملس يلبأ نع

 يتنث هجاوزأل هقادص ناك : تلاق ؟ هلع هلل لوسر قادص ناك
 : تلاق « ال : تلق ؟ ُّشّنلا ام يردتأ : تلاق ءاننو يقرأ ةرشع
 . 20( مهرد ةئم سمخ كلذف « ا فصن

 ةمطافب يلع جوزت امل : لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع-

 : هرم هللا لوسر هل لاق ءاجب اهب لدي نأ دارأو امهنع هللا يضر

 كرد نيأ» : لاق' ء ءيش يدنع ام : لاق « « ًائيش اهطعأ »

 . (©9( هعرد اهاطعأف « ؟ ةّيمّطُحلا

 يلاسنلاو ؛ )٠844( يذمرتلاو « (50:4) دواد وبأو « (14/ 4) ملسقو « (3151) يراخبلا هار )١(

2,0 

0 

 . اضيأ هيف (777/ يقيمبلاو  حاكنلا يف مهلك (1155) كلامو هلا 5
 يقيمبلاو « (1841/) هجام نباو « (ا219// 5) يناسنلاو « (1114) يذمرتلاو « (؟5٠) دواد وبأ هاور
 يف ينابلألا هركذو ء (1559) نابح نباو , (10/ه/ ؟) مآحلاو  حاكنلا يف مهلك (؟؟4/ “)
 . هححصو ( 19؟17// ءاوزإلا )

 يف مهلك (1845) هجام نباو ؛ (112/ 5) يئاسنلاو ء (9006) دواد وبأو « (1855) ملسم هاور
 نوك بحتسي هنأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا : كه( ملسم حرش ) يف يوونلا لاق « حاكتلا
 جوز ةبيبح مأ قادصف : ليق نإف « كلذ لمتحي ْنَم ّقح يف دارملاو « مهرد ةئم سمخ قادصلا

 هب عّربت ردقلا اذه ْنِإ : باوجلاف ( رانيد ةمم عبرأ )  مهرد فالآ ةعبرأ ناك هلع يبنلا
 . هلع يبل ًامارك] هلام نم يثاجنلا
 عردلا : ةّيمطحلاو « حيحص هدانسإو ؛ حاكنلا يف (174/ 5) يئاستلاو , (5110) دواد ربأ هار
 0000 | ةبوسنم اهنأ : 0 فويسلا رسككت يتلا
 عوردلا نولمعي اوناك

 م



 1 رم ل

 يلاغتلا مدع يف ةئسلا نأ ةفيرش ثيداحأ نم انقبس ام انل نيبتي
 يبنلا ءاسن قادص ًاقفاوم ناك ام هلضفأو « هرسيأ هريخ َّنِإ لب « قادّصلا يف

 رداقلل ةبسنلاب اذه  مهرد ةئم سمخ لداعي ام وهو « راهطألا هتانبو هيي

 « تك كل نال درك نأ الان لالا تنحتسلا قفل ان عيطتسملا

 - هلاح قر ملع امل هيلإ بلطو « يلعل هتنبا هّْيَع يبنلا جوز دقن

 تبهو يتلا ةأرملا مالسلاو 0 , ةّيمطخلا هعرد اهقدِصُي

 « نآرقلا نم ظفحي ام اهقادص لعجو « ريقفلا يلاحصلا نم هل اهسفن

 جوزت مك « همالسإ امهنيب ام ٌقادص العجو « ةحلط ابأ ملس مأ تجورتو

 ٍردقل مسا ةانلا : يباطخلا لاقو « بهذ نم اون ةنزب فوع نب نمحرلا دبع

 ابأ نإ :  ديبع وبأ لاقو « بهذ نم مهارد ةسمخب اهورّتسف « « مهدنع فورعم

 ('). ةّيقوأ ًامهرد نوعبرألا ىمسُ ا « ةاون ىمسُت مهارد ةسمخ عفد ةديبع

 هلاخيب ب »نارا عيرأ ةيراصنألا قدصأ ا دقو

 اذه ٍضْرُع نم ةّضفلا نوتحنت امّنأك : هل لاقو « كلذ ىلع هدعاست ال

 . لبجلا
 نأ ثيداحألا تنمضت ) : ( 7/8/ ه داعملا داز ) يف مقلا نبا لاق

 نم اهّنأو « حاكنلا يف ةهوركم رهملا يف ةالاغملا ْنأو « هلأ رّدقتي ال قادّتملا

 هيضعب وأ نارقلل هظفحو جوزلا ملعب تيضر اذإ ةأرلا نأ « وسمو هتكرب

 هتءارتو : جوزلا :مالسإو .قيدلاو معلا ُتيضر نإ لب « كلذ زاج اهّرهم

 . اهّلجأو اهعفنأو روهملا لضفأ نم ناك « نارقلا

 هدانسإو : (// ف لوصُألا عماج ةيشاح يف طؤانألا لاق ؛ حاكنلا يف (134/5) يئاسنلا هاور )١(

 مدلل

 ا 9 ميقلا نبال/ داعملا دازو « ةذذلا 95, يوونلل/ ملسم حرش : رظنا (؟)
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 , ىرخأ عفانم نوكي الو « الام لإ | قادّصلا نوكي ال : مهضعب لاقو
  مهارد ةرشع نم ّلقأ نوكي ال « ةفينح وبأ لاقف « ًادُح هلقأل اولعج من

 لاوقأ يهو « ( مهارد ةثالث وأ ) رانيد عبر نم لقأ نوكي ال : كلام لاقو
 ٍجّوز دقو . بحاص لوق الو سايق الو ةنس ال باتك نم اهلع ليلد ال

 , در اسك يزع رع حا جدر رب لتصل ا
 نار ينج نم الر نيد اقملا كناثإ نإ اند الر , هللْيَع يبنلا هر
 . ( عرشلا

 ًاقيلعت رذنملا نبا لوق ( 09/ 5 حتفلا ) يف رجح نبا ظفاحلا لقنو
 لقأ نأ معز نم ىلع در هيف ) « ديدح نم أقاخ ولو سما ١ ثيدح ىلع
 ال ديدح نم ًامتاخ ّنأل : لاق « رانيد عبر لاق نم اذكو « مهارد شع رهملا

 نأ كلش ال ) : ةيكلاملا نم يبرعلا نبا لوق هللا.همحر لقن مث ( كلذ يواسي
 . (732/ 9 حتفلا ) ( رانيد عبر يواسي ال ديدحلا متاح

 نيح « باطنخلا نب رمع ىلع تِّدر يتلا ةأرلا ةصق نم ىورُي ام ام
 : ىلاعت هلوقب « روهملا يف يلاغتلا مدع ىلإ اعد
 انيك ةئماوُدُمْأَدالَف اًراظنَق َنُهْدَدَخ د شَاء
 باّطخملا نب رمُع بطخ : لاق يبعشلا نع ديعس نب دلاجم نع ) : اهّصنو
 قّدص يف اولاغت ال الأ : لاقو « هيلع ىتثأو هللا دمحف « َسانلا هنع هللا يضر
 لا لوسر هّقاس ءيش نم رثكأ قاس دحأ نع ينغلبي ال هنإف . ءاسنلا
 « لزن مث ؛ لاما تيب يف كلذ لضف ُلعج لإ « هيلإ قيس وأ ؛ هلي
 نأ ٌنحأ هللا باتك « نينمؤملا ٌريمأي : تلاقف ٠ شيرق نم ةأرما هل تضرعف
 تبخل : تلاق ؟ كلذ امف « لجو رع هللا باتك لب : لاق ؟ كلوق وأ عبي
 : لوقي لجو رع هللاو  ءاسنلا قّدص يف اولاغي نأ ًافنا ّسانلا
 ميك ةئماوث دمام اراطنوَنهسَدح ذشنَتاءوإو
 « ربنملا ىلإ عجر مث - ثالث وأ نيترم ريغ نم قفا خلا لك رمع لاقف
 يف لجر لعفيلف الأ , ءاسنلا قّدص يف اولاغت نأ مكنيمن ين : سانلل لاقذ

 ا ع



 أل « هنع هللا يضر رمع نع ةتباث ريغ ةصقلا هذهف . 30 اعلا
 ثيح « رمع كردي مل يبعشلا نأل « دو ليث : 0

 يراخبلا هفّعِض ذإ « ديعس نب دلاجم لجأ نم ؛ فعضلا - ةيناثلاو

 اذه « ( بيرقتلا ) يف ظفاحلاو نيعم نباو يدع نباو ينطقرادلاو يناسنلاو
 نع ىبن هلأ نم ٌرمع نع خص ام فلاخت ذإ : نتملا ةراكن ىلإ ةفاضإلاب

 يبنلا نع حص ام اهتفلاختو « الأ (  و يف انركذ اك  روهملا يف ةالاغملا

 ؛ ًايناث قادّصلا ريسيتب هرمأو « ابيف ةالاغملا مدع ىلع ثحلا يف هِيَ

 يطعت ال : يبطرقلا لاق « ةأرملا اهب تدهشتسا يتلا ةيآلا ىنعم اهتفلاخم
 اا ؛ ةغلابملا ةهج ىلع وه امّنإ « راطنقلاب ليفقلا أل « ةالاغملا زاوج ةيآلا

 : هلع هلرقك اذهو « دحأ هبتؤي ال يذلا ميظعلا ردقلا اذه متيتاو : لاق

 دجسم نوكي ال هنأ مولعمو « ةاطق صحفمك ولو « ًادجسم هلل ىنب نم »

 اهيف ةلالد ال ) : هلوق يزارلا رخفلا نع ناّيح وبأ لقنو « ( ( ةاطق ٍصخفَمك

 ءاتيإ زاوج ىلع لدي ال 4 ٠ , ْمُشَْتاَمَو ]» : ىملاعت هلوق أل « ةالاغملا ىلع

 يف طرشلا كلذ نوك « رخآ ءيشل ًاطرش ءيشلا لعج نم مزلي الو « راطنقلا
 نيب هلهأف لينق هل لتق نم » : هَ هلوقك عوقولا رئاج هسفن

 و

 )١1( هنئس يف روصنم نب ديعس اهجرخأ )177/ 3/ 1١( « ىربكلا نيسلا يف يقيمبلاو )375/97( ١ ”5
 نمحرلا دبع يلأ نع عيبرلا نب سيق قيرط نع ديتول هفدصم يف قازرلا دبع اهجرخأ

 ابأ نأ , عاطقنالا : نيتلعب ( 5 ءاورإلا ) يف اهّلعأ ينابلألا ثددحملا نأ الإ. ئملنسلا

 عيبرلا نب سيق ظفح ءوس ىرخألاو , نيعم نبا لاق اك رمع نم عمسي مل يملسلا نمحرلا دبع .

 امأ « (؟55/ 5) نايح يبأل طيح رصار 0 / 5) يبطرقلل نارقلا ماكحأل ع عماجلا : رظنا )١(

 نعو اعوطت هلام نم هتجورل ببي نأ ٌبحأ ول ١ عيطتسملا رداقلا جوزلا ْنأ : ديفت اهّنإف ةيالا

 رهملا هنم اهملو وأ يه بلطت نأ اّمأ : هيف ريض ال اذهف اه اماركإ « اريثك الام سفن بيط

 . هنع يبملا وه ا

 . ضيبتو هيف مثل يذلا نا ةاطقلا ٌصخحسفُمو

 نيب 01 هك



 قادصلا يف ٌبحتسملاو ) : ( 144/3١ ىواتفلا ) يف ةيميت نبا لاق
 جاوزأ رهم ىلع ديزي ال هلجاو هلجاع عيمج نوكي نأ « راسيلاو ةردقلا عم

 مهاردلاب ةئامسمخ ىلإ ةئامعبرأ نيب ام ناكو « هتانب الو هَ يبنا
 ةنسب نسا دقف كلذ لعف نم « ِهتيَع هللا لوسر ةنس هذهف « ةصلاخلا

 ذا انًقادص ناك » : هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق « قادصلا يف هللا لوسر

 ةئامعبرأ كلذف « هيديب قّبطو « قاوأ ٌرْشع كَم هللا لوسر انيف ناك

 نعد نمت حم ل رادار وا ككل ادور واعمل دخلا هر ركود

 ره اول م هللا لوسر تانب قادص ىلع هتنا قادص ديزي نأ ىلإ هسف
 « ةفص لك يف نيملاعلا ءاسن لضفأ ّنهو « ةليضف لك يف هللا قلخ ٌريخ
 ةردقلا عم اذه « نينمؤملا تاهمأ قادص كلذكو ؛ لهاج قمحأ وهف

 لغ ردقي: اه لإ | ةأرملا قديصُي نأ هل يغبني الف هوحنو ريقفلا اّمأف « راسيلا

 اذإ ! لوخدلا لبق ةأرملل هلك قادصلا ليجعت ىلوألاو . ةقشم ريغ نم هئافو

 حلاصلا فلسلا ناك دقو « زئاج وهف ّضعبلا رت ضعبلا مَّدق نإف « نكمأ
 ريثكت نم فلسلا ضعب نع لقن يذلاو , قادصلا نوصخرب بيطلا
 نولجعي اوناكو « مهيلع عستا لاملا ّنأل كلذ ناك امّنإف ءاسنلا قادص

 راسي هل ناك نمو « ايش هنم نورخؤي اونوكي مل ' لوحخدلا لبق هلك قادصلا

 لاق م « كلذب سأب الف ًاريثك ًاقادص هتأرما يطعي نأ ٌبحأف دجوو
 : ىلاعت

 « انيك ةئمأد وُدحأَت الم اراطنق َنُهْسَدَحِإمْثَْتاَءوَلم . أ يت 1-5 لل سا سر سب رع

 نأ هب ضي ًاقادص ةأرلا قدصي نأ لجرل هركيو ) : ًاضيأ لاقو

 ءاليفلاو ءافجلا لهأ ضعب هلعفي امو « ًانيد ناك نإ هئافو نع زجعيو « هدقني

 , جوزلا نم هذخأ نودصقي ال مهو « رخفلاو ءايرلل رهملا ريثكت نم ءايرلاو
 جراخن « ةئسلل فلاخم « حيبق ركنم اذهف « هايإ مهيطعي ال نأ يوني وهو
 . ( ةعيرشلا نع

 تاك



 ءاسنلا ٍمظعأ 0 ) : ةشئاع ثيدح ىلع ًاقيلعت يناكوشلا مامالا لوقيو

 ةيلضفأ ىلع ليلد هيف ) : ( 71/ + راطوألا لين ) يف « ةنوؤم نهرسيأ ٌةكرب
 ناك اذإ رهملا ّنأل « هيلإ بودنم ليلق رهمب جاوزلا در رولا الل كعك

 ردقيو « هيف ُبُعرما جاوزلا رثكيف « هديري نم حاكنلا بعصتسي مل « ًاليلق
 اذإ ام فالخب « حاكتلا بلاطم مهأ وه يذلا لسنلا راكير ( ءارقفلا هيلع

 ءارقفلا نوكيف « لاومألا ُبابرأ الإ هنم نكمتي ال هّنإف « ايثك رهملا ناك

 كك غلا ياكل لصحت الف « نير رغ بلاغا يف ركألا مه نيذل

 ( هلليَع يبلا امملإ

 قادصلا نم ٌدبال هنأ ) : : ( 71/ ؟ مالسلا لبس ) يف يناعنصلا لاقو

 نم ًاقاخ ولو ٠ : هلو نإ «ًارسي ائيش نوكي نأ ٌحصي هنو . حاكنلا يف

 هيلإ ْنَم وأ ناجوزلا هيلع ضارت ام لكب حصيف ؛ هليلقت يف ةغلابم ؛ ديدح

 عطقأ هنأل « دقعلا يف قادصلا ركذ يغبني هنو ٠ ةعفنم هيف امم دقعلا ةيالو

 لثثا رهم اه بجوو حص قادص ركذ ريغب دقع ولف « ةأرملل عفنأو « عازنلل
 ملعتلاك ةعفنم نوكي نأ ٌحصيو « رهملا ليجعت ٌبحَتسُي هلأو « لوعخدلاب

 : هلوقو « بيعش عم سوم ةصق هيلع ليو ؛ هريغ هيلع ساقيو ةعفنم هن

 نم هعم ام اهملعي نأ امهرهظأ : نيهجو لمتحي « نارقلا نم كعم امب د

 : ةحيحصلا هقرط ضعب يف هلوق هديؤيو 7 نادي كلذ نوكيو نارقلا

 قادص ريغب اهب هجوز هّنأو ليلعتلل ءابلا نأ لمتحيو « ( نارقلا نه اهل

 . ( نارقلا ضعبل ًاظفاح هنوكل هل ًاماركإ

 ىلع رهملل ىندأ اّدح مهارد شع مهلعج يف ءاهقفلا ضعب دمتعا دقو

ثيدحملا اذه نأ الإ ( مهارد ةرشع نم لقأ رهم الو : رباج ثيدح
 م 

 نبا رشبم هيف : لاقو (؟554/ 5) هنئس يف ينطقرادلا هجرخأ دقف ؛ حصي

 نم هييقبيبلا هجرخأ اي ( ؛ اهيلع عباتي ال هثيداحأ « ثيدحلا كورتم « ديبع

 دقو ديبع نب رشبم هيف : ظفاحلا يلع يأ لوق ركذ مث (؟4.0/ 7) هقيرط

 ترداوطلا بو هيمري لبنح نب دمحأ كاكو « هكرت ىلع اوعمجأ
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 لقنو ؛ 45/ مقرب ( ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجملا دئاوفلا ) يف يناكوشلا
 لين ) يف يناكوشلا لاقو « ثيدحلا عضي « باذك رشبم : دمحأ لوق

 ةلادلا ثيداحألا نم مِّدقت امل ًاضراعم ناكل مص ول ) : ( 301/ 5 راطوألا

 : هدانسإ يف نإف , ٌحصي مل هنكلو « ابنرد رهملا نوكي نأ ٌحصي هنأ ىلع

 جاجح ربتشا دقو « نافيعض امثو ةأطرأ نب جاجحو ديبع نب رّشبم
 يفو « رخخآ قيرط نم يقبهبلا ثيدحلا ىور دقو ؛ كورتم رشبمو « سيلدتلاب
 دلاخ وبأ اهيف ةثلاثو « فالخ الب فيعض وهو يدوألا ديز نب دواد هدانسإ

 . ( ةجح اهب موقت ال ةفيعض قرط هذهف « يطساولا

 دقو « قراسلا دي هب ُمَطقُي ام لأ ىلع رهملا لأ ءاهقفلا ضعب ساقو
 دسفأ نم وهو ) : لاقو ( 76 / ؟ دازلا ) يف سايقلا اذه مقلا نبا دب
 عطق نم جرفلا ةحابتساو ؟ ةيصوصللا نم حاكدلا نيأو « سايقلا
 . ( ؟؟ ديلا

00 

 تبلا يلو ىلع يغبنيف : اهتبطخل مّدقت ْنَمم جاوزلاب ةيضار نوكت نأ -
 وفات لو يجول لس ايعجم لل اح قر ع

 اضرلاو « ةلماكلا ةدارالا هيف رفاوتت نأ بجيف ) اي د را أ كلذ

 اذإ اّمأ « هيف بغري ال فرطب نارتقالا ىلع نيفرطلا دحأل هاركإ الف ؛ ماتلا

 اذإ « هنم اهجيوزت ىلوألاف « هيلإ ليمتو « اهحاكن يف بغارلا بحت ةأرملا تناك
 : ةيلاتلا ثيداححال كلذو « ًاوفك ال ناك

 ميألا حكت الو : لاق هع يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره نأ نع ل
 هللا :لوسراب# اولاق « نّدأتسُت ىتح ركبلا حكت الو « رمأتسُت ىتح

 , تكس نأ + لاقا# اهنذإ ضيكز

 يئاسنلاو « )11١17( يذمرتلاو « (5:55) دواد وبأو © (1814) ملسمو , (017) يراخبلا هور )١(
 . حاكنلا يف هوور مهلكو , (90/ 4) دمحأو (1801) هجام نباو ء مد 7)
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 ُمْيَألا :١ لاق يع يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع ب

 اهنذإو ,اهسفن يف ُنَدأتسُت ركبلاو ٠ اهّيلو نم اهسفنب ٌقحأ
 5 000 اهتامص

 يف ًءاسنلا ٌرَمأتسُت هللا لوسراي تلق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 يحتستف رم لا ركبلا نإف : تلق «, معن : لاق ؟ ٌنهعاضبأ

 01 اول ل ل كك
 « بيث يهو اهجوز اهابأ نأ ) ةّراصنألا ماذخي تنب ءاسنخ نع د
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 وأ

 ا هحاكن ٌدرف 2 هللا كو ُتتأف « كلذ ٌتهركف

 هه رينا تفوق رصتساللو عون ةأرما نأ 9: ظنه وزر مناقل نفس
 نهرا كده راصنألا نم نيخيش ىلإ ُتلسرَأف « ةهراك يهو اهيل
 ماذخ تدب ءاسدخ نإف « نيشخت الف : الاقف  ةيراج ينبأ عمجمو

 . 29( اهحاكن ِكَُع ّيبنلا ٌدرف , ةهراك يهو اهربأ اهحكنأ

 تناك ةربغص « اه جوز ال ةأرما ىلع ُقَلطُ ةغللا لهأ قافتاب ْمُيألاو

 بقللا 3 : ةفاك ءاهقفلا لاقو اع ا تناك أركب « ةريبك

 يللا ةيناثلا ةياورلا يف ءاج هنأ اولدتساو

 ::نامعتلالاو + 60 بكل ةغللا قا اهامعتسا راكأ ”نأيو ركنلل :ةلياقم

 )0غ(

(0 

 ؛ (954) دواد وبأو « )1١8( يذمرتلاو , (11) أطوملا يف كلامو « (1451) ملسم هاور

 مهلكر (؟78/ 7) ينطقرادلاو ؛ /1١١5( ) يقييبلاو « (1816) هجام نباو « (84/ 5) يئاسنلاو

 . توكسلا ؛ تامصلاو « (؟511/1) دمحأو ؛ حاكنلا يف

 نع عاضبألاب ىنكو ٠ ةقكلا ؟) دمحأو . حاكنلا يف عمه 5) يلاسنلاو ء (140) ملسم هاور

 ةنفرم نعنارزدكا للا ل يفرم اهنئاقو داقط كلم 1 ةنالف عضب نالف كلمو ؛ حاكنلا

 . ةرشابملا : ةعضابملاو « نايشغلا

 هجام نباو ؛ (87/ 1) يئاسنلاو « (9101) دواد وبأو ؛ (1150) ًاطوملاو « (171/ 4) يراخبلا هاور
 . (؟؟8/5) دهأو ىلعوإ مز يسرادلاو ؛ حاكنلا يف مهلك (119/ 7) يقييبلاو « (امالا“)

 . دودرم هحاكتف ةهراك يهو هتنبا جوز اذإ باب « حاكنلا يث (153/ 9) يراخبلا هاور

 59/3 يرونلل/ ملسم حرش



 بلط ويف نافل الأ وظني الإ نورك آل اهيماو اهلتق نم رملا بلط
 4 0 رثور

 : اضرلا تثامالع نم ٌتوكسلا نال « اهوكسب اهنذإ ملعي دقو )2 نذالا

 : او1/ 4 حفلا ) ةريره يأ ثيدح ىلع قيلعتلا يف ظفاحلا لاق
 كيد ج اناقنإ اهايطرب الإ هز الإ بألا اهُجورُي ال ُحلابلا ُبَِّنلا )
 رثكأ نع يذمرتل هاكحو « تعنتما اذإ اهيلع بلل رابجإ | ال هنأ ىلع لد
 بيقلل رّبعف ركبلاو بيثلا نيب ةقرفتلا ثيدحلا يف عقو دقو .. .ملعلا لهأ
 يح نم امهنيب قرف هنم ذحؤيف « ناذكسالاب ركبللو رامثتسالاب
 اذهو (ةرّمأتسملا ىلإ رمألا لعجو «ةرواشملا ديكأت ىلع لدي رامثتسالا

 ءاقافتا عنتما هعنمب تحّرص اذإف ءدقعلا يف اهنذإ حيرص ىلإ يلولا جاتحي
 رمألا فالخب ؛توكسلاو لوقلا نيب ٌرئاد نذإلاو ءكلذ فالخب ركبلاو
 دق اهنأل ركبلا قح يف ًانذإ ٌُتوكسلا لهُج امّنِإو ؛لوقلا يف حيرص نإ
 . ( حصفت نا يحتست

 ملينما جرش راو >يوولا دلاف اي نياك نا كنح لوحو
 اهسفن يف اهل ْنأ هانعمو ,ةكراشملل انه (قحأ) ةظفل نأ ملعاو) :2 0
 نير ل ع ا

 ربُجُت مل تعدتماو.ًاؤفك اهَجيوزت

 اهناذكتساب َرِمُأ يتلا ٌركبلا ) : ( 19/ 4 حتفلا ) يف ظفاحلا لاقو
 يوتسي نمو « نذإلا ام يردت ال ْنَم ناذئتسال ىنعم ال ذإ « غلابلا يه
 لاقف ءاهنذإ ريغب غلابلا ركبلا جوري بألا يف اوفلتخاو . ..اهطخسو اهتوكس
 دقع واق «اينادعبلا طرعتم رو وب مهقفاوو ةيفنحلاو يروثلاو يعاز وألا

 ولو اهجّوزي نأ بألل زوجي :نورخآلا لاقو ؛ٌحصي مل ناذئتسا ريغب اهيلع
 يعفاشلاو ثيللاو كلامو ليل نأ نبا لوقوهو ناش ريقي اغلا تناك

 ٌّلحأ ّبيثلا لعج هنأل +تيدحلا موهفم مهتجح نمو «قاحسإو دمحأو

 . ( اهنم اهب ٌحأ ركبلا يلو نأ ىلع لدف ءابيلو نم اهسفنب
 ده اج



 وه امَّنِإ مهدنع ناذعسالاو ) : / ") دوبعملا نوع بحاص لاقو

 . ( دقعلا ةحص يف طرشب كلذ سيلو « بوجولا نود سفنلا ةباطتسا ىلع

 ُريجُت ال ركبلا نأ نم « ةفينح يبأ لوق حيجرت ىلإ مقلا نبا بهذو

 ؛ هلع يبنلا مكحلا قفاوملا وه كلذ ّنأل ء اهاضر ريغ نم حاكتلا ىلع

 : (85/ ه داعملا داز ) هللا همحر لاق « ةمألا حلاصمو « عرشلا دعاوقو

 لإ جرت ا ٠ حاكنلا ىلع غلابلا كيلا يم ال هنأ مكحملا اذه بجرمو)

 يف دمحأو « ةفينح يلأ بهذمو 2 فلسلا روهمج لوق اذهو « اهاضرب

 « هاوس دقتعن الو . هب هللا ُنيدن يذلا لوقلا وهو « هنع تاياورلا ىدحإ

 : هتمأ , عام هتعيرش دعاوقو هيهنو هرمأو هع هللا لوسر مكحلا قفاوملا وهو

 اذه فارم نأ . ةهراكلا ركبلا ريختب َمَكَح هلإف , همكحل هئقفوم ان

 درو هنال « دكؤم رمأ اذهو ( نذأتسُم ركبلاو ) : لاق هنإف « هرمأل لوقلا

 لع هرماوأ يف لصألاو  هموزلو هتوبثو هب ٍرَبْما ققحت ىلع لادلا ربخلا ةغيصب
 ال 0 هلوقلف هيبنل هتقفاوم ام. هفالخ ىلع عامجإ مقي مل ام بوجولل نوكت نأ

 هئقفاوم ام . قرطلا غلبأب مكحلل تابثإ اذهو « نذأتست د ىتح ركبلا حكت

 لقأ يف اهوبأ فرصتي ال ةدشارلا ةلقاعلا غلابلا ركبلا نإ « هعرش دعاوقل

 ؛ اهاضر نود هنم ريسيلا جارخإ ىلع اهب ّالو « اهاضرب لإ هام نم ءيش

 هديري نم ىلإ اهاضر ريغب اهنم اهعّضُب َجرْخُيِو , اهقري نأ زوجي فيكف

 اذه عمو « امبلإ ءيش ضغبأ نم وهو « هيف سانلا هركأ نم يهو : وه

 امأ . هدنع ةريسأ اهلعبيو « هديري نم ىلإ اهاضر ريغب ًارهق هاّيإ اهُسكْب

 اهجيوزت يف تنبلا ةحلصم ىفخي الف « ةمألا حلاصمل هتفاوم
 هراتخت نمي

 هضغبت نمي كلذ دض لوصحتو ؛ هب اهل حاكنلا دصاقم لوصحو « هاضرتو

 حيحصلا سايقلا ناكل « لوقلا اذهب ةحيرصلا ةنسلا تأت مل ولف ؛ هنع رفنتو

 ٠ ( نيغ يضتقت ال ةعيرشلا دعاوقو

 ىلوألاف هيلإ ليو اهتبطخل + مّدقتملا ٌبحت ةأرملا وأ تنبلا تناك اذإ ان

 : هنم اهجسيورت
 ت1



 يف « هللا لوسراي : لاق ًالجر نأ « امهنع هللا يضر سابع نبا نع 5
 بحن نحبف « مكْغُم لجرو رسوم جر اههطخ دق « ةميتي يرجح
 ّلثم نيباحتملل َرْي مل» : هَ لاقف « مدْعُملا بحت يهو ء رسوما
 . 2©) حاكملا

 ع« ثيغُم ٠ هل لاقي ًادبع ناك ةريرب جوز نإ : لاق « ًاضيأ هنعو- ز
 يف اهعبتي ؛ د ف

 ٌبجعت الأ « سابعاي ١ : س ابعلل هَ يبنلا لاقف « ةنيدملا كك
 ل لاقف 6 ؟؟ ًائيغم ةريرب ضغب نمو « ةربرب ثيغم بح نم

 ول « هللا تا ةريرباي ١ : اه هََّع يبنلا لاقف ءهل مفشا « هلل

 : تلاق « عفشأ امّنِإ : لاق ؟ ينّرمأت هللا لوسراي : تلاق « ( هتيعجار
 (7)( هيف يل ةجاح الف

 : هرَكُت الو ابيلع ٌزاوج الف تبأ نإف .. َُوأتست اهّنإف « ةميتيلا ان
 ةميتيلا ) : هيلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع َح

 زاوج الف تبأ نإو « اهنذِإ وهف تتمص نإف , اهسفن يف ٌرَمأتسُت

 , 29( اهيلع

 دق ظفللا اذه ّنكلو « اه بأ ال ةيغصلا : ( لصألا يف ) ةميتيلو
 « ميلا مسا اهمزلف « , اهغولب لبق اهوبأ تام يتلا ةغلابلا ركبلا هب داريو قلطي
 اهلا يعذلا لوألا مسالاب ءيشلا تعد امير برعلاو « ةغلاب يهو هب تيعدف

 ينابلألا هركذو , حاكنلا يف (78/ 7) يقييبلاو « (0 ؟) ماحلاو « (1847) هجام نبا هجرخأ )١(
 «.ةميسفلا امل نر تملا اطارات ا ا ةحيحصلا ) يف

 يف (165) يذمرتلاو , اضيأ هيف (؟550) دواد وبأو « قالطلا يف (508/ 4) يراخبلا هاور (؟)
 رقهمبلاو ٠ حاكدلا يف (؟97/ © يمرادلاو ؛ ةاضقلا يف (4ه/ 8) يئاسنلاو ٠ عاضرلا
 , هنحت تقتعف « ادبع ناكر , ثيغمل ةجوز ةريرب تناكو ؛ (؟16/ ١ دمحأو هيف (577/ 0
 ١ هتكرتف

 « (371/ 5) ينطقرادلاو 2 (078/7) يقييبلاو ء(32305) يذمرتلاو ء (5.39) دواد وبأ هاور (؟)
 (135/ ) ماحلاو (1558) مقرب نابح نبا هححصو . حاكنلا يف مهلك (8/ 5) يمرادلاو
 . يبهذلا هقفاوو

 عما



 انه نمو . مسالا لوزي الو ىنعملا كلذ عطقني مث « مدقتم ىنعمل هب يمس
 يروثلا نايفس بهذف « غلبت مل يتلا ةميتيلا حاكن زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 دوبعملا نوع بحاص لاق « غلبت ىتح زوجي ال اهحاكن نأ ىلإ يعفاشلاو

 رابتعاب اهامس « ةغلابلا ركبلا  ثيدحلا يف  ةميتيلاب دارملاو ) : (1007/ 5١

 : ىلاعت هلوقك « تناك ام

 «ي ةلومأىلنبلا اثار ؤج

 َّنإَف « حالصلاو ةيافكلا يرحت يف اهيلع ةقفشلاو اهقح ةاعارم ةيمستلا ةدئافو
 ؛ اهئابإل الو امنذإل ىنعم ال غولبلا لبق يه مث « ةمحرلاو ةفأرلا ةنظم منيل
 غلبت ىتح حكت ال : هانعمف « اهغولب طش مالسلاو ةالصلا هيلع هنأكف
 اذإ اك زاوج ىلإ قاحسإو دمحأ بهذو . ( نذأتْسُت يأ رماتسُتف
 لَ يبلا نأ ١ : ةشئاع ثيدحب اجتحاو . تيضرو نينس عست تغلب

 ةيراجلا تغلب اذإ :  اهنع هللا يضر اهيوقو 2 نيس عست تنب. يهو اهب ىنب

 ثيدحلاب ًاجتحم مقلا نبا مامإلا هحجبر ام وهو « « ةأرما يهف نينس عست

 هللا لوسر نع تظفح : لاق « هنع هللا يضر بلاط يلأ نب يلع هاور يذلا

 2 ("70 ليللا ىلإ موي ٌتامص الو « مالتحا دعب متي ال ٠ : نيتنثا هلم

 ا م ا احا

 دمحأ لاق هبو « ةنسلاو باتكلا لدي هيلعو « اهنع هللا يضر ةشئاع بهذم

 . ( ٠٠١ © دازلا ) ( . امثيغو ةفينح وبأو
 يلولا ةقفاوم

 : ةيلاتلا ةلدألل كلذو « اهجاوز ىلع اهّيلو ةقفاوم - 14

 : ىلاعت هلوق

 . ( |7١ رونلا )( مكون ساو سنبل شكلو
 ره : (745/ )1١ لوصألا عماج ر جيرخت يف طوانألا لاق « اياصولا يف (؟80) دواد وبأ هور (1)

 3 يددع هدهاوشب لسجل

 ا



 : هلوقوس ب
 « كيجغأ ل ودرذت يريح مومو هموم قع ةيكرقملا اخ كش كد)ج

 . ( /77١ ةرقبلا )
 امبيف باطخلا نأل يلوي لإ | اهسفن حكت ال ةأرملا نأ نيتيآلا 0

 نع هغلابلاو ةرصاقلا نم 329 كلذ امشيو 4 ءايلثألا ىلإ هج

 هسا ٠
 هللا لوسر لاق : لاق 0 نبأ نع يرعشألا » ِأ نب ةدرب يأ نع ا ج

 . 20, يلوب الإ حاكي ال » : هلْ
 ٍةأرما امّيأ» : هع هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع د

 مب ُرْهَملا اهلف اهب لخد نإف « لطاب اهحاكنف اميلو نذإ ريغب ثحكن
 يلو ال نم يلو ُناطلسلاف اورجتش جا نان اهدي لف اضعا

 . 0( هل

 جور ال غ0 هلع هللا لوسر لاق : لاقا هنع هللا يضر ةريره يبأ 00-5

 جور يتلا يه ةينازلا نإ ( اهسفن اهتيشلا ةأرلا جورت الو ع ةأرملا ةأرملا

 . 00 اهسفن

 دمع كار تاك لائاوغ هللا يلو زاسن نب لكنت ضواحي

 هل ًاقالط اهقّلط مث : هّيإ اهتحكنأف , يل مع نبا يناتأف « ّيلإ

 )١( يقيببلاو , (188.0) هجام نباو « ("م6) دواد وبأو «(101) يذمرتلا هاير )7//١ا(؛
 يمرادلاو )١ مآحلاو (1745) نابح نباو , ("94/ 4) دمحأو حاكنلا يف (1ا// )١ /1(

 ءاورإلا ) يف ينابلألا هححصو ؛ هاححصو /1875 ( .
 يهبل اذكو « حاكنلا يف ؛ (18ا/3) هجام نباو ؛ (ا١٠) يذمرتلاو « (587) دواد وبأ هاور (9

 ماحلاو (158) نابح نبا هححصو «. (١1ا// ؟) يمرادلاو )581١( ينطقرادلاو ) /٠٠6(
 يف هنع لوقلا طسبو ( ٠١٠١ مارملا غولب ) يف ظفاحلا هركذو , يبهذلا هقفاوو (18/ ؟)

 . ( 1850 / ءاوزإلا ) يف ينابلألا هححصو « (167/ 5) صيخلتلا
 ماولب ) يف ظفاحلا هركذو . /1٠١( 7) يقيمبلاو (984) ينطقرادلاو « (1881) هجام نبا هاير (؟)

 ةلمجلا نود هححصو ( 1841/ ءاورالا ) يف ينابلألا هركذو « تاقث هلاجر : لاقو ( ١0٠؟/ مارملا

 . ةربره يلأ ىلع اهفقوو ٠ ةرحألا



 يناتأ ىلإ ثبطيحم امّلف  اهئَّدِع ثضقنا ىتح اهكرت مث « ةعْجبر

 هذه تلزن يفف : لاق « ًأدبأ اهُمحكنأ ال هللاو : هل ٌتلقف « اهيّطخي

 : ةيالا

 ” : ةرقبلاه َنْهَجورأ َنْْكينأَنهولْصَس الذ َنهكأَن دكه هآَسلامْمدَ هاذا

 : 0 اهتحكنأو « يني نع ترّمكف

 « ةروكذملا ةلدألل يلو نودب دقعلا ٌحصي ال هّنُأ ىلع ملعلا لهأ ٌروهمجو

 ليل يأ نباو ٠ رمع نباو دوعسم نباو « رمعو يلع : يلولا بوجوب لاق نميو
 نمي 1 رذنملا نبا نع ٌلَقُيو . يعفاشلاو قاحسإو دمحأو « ةرتَعلاو
 يلولا ط تشم ال هنأ لإ ةفينح ويأ بهذو , كلذ فالح ةباحصلا نم دحأ

 ؛ وفك ثحورت اذإ اهملو نذإ ريغب ولو اهسفن جوزت نأ ةأرملل زوجيو ؛ الصأ
 لأ ٌبِيثلا » ثيدحتنو « هب لقتست اهّنإف ٠ « عيبلا ىلع ىلع سايقلاب جتحاو

 ىلع يلولا طارتشا يف ةدراولا ٌتيداحألا لمحو «؛ الو نم اهسفنب
 ( ٌّنحأ بيثلا ) ثيدح امأ 00 اهمومع سايقلا اذهب نضحتو « ةريغصلا

 جرش ) يف يبونلا لاق اك هانعم نأ , هيف مهل ًةجح الف « اهّيلو نم اهسفنب

 دكوأ اهحو « ًاقح اهّيللو ,ًاّقح اهسفن يف اهل نأ ) : ( 54/9 ملسم

 نوع بحاص لقنو ( ٌريجُت ل تعنتماو اؤفك اًهجعيوزت دارأ ول هّنإف « هّقح نم

 اهلعجو « ًاقح اهل تبثأ هلِإ) : هلوق يزوجلا نبا نع /1١1( 5) دوبعملا

 يف يناعنصلا لاقو « ( اهنذإب ال اهجوزي نأ يلولل زوجي ال هنأل , ٌّنحأ
 اهّقحف « اهاضر اهُميقحأ « هللا هّئيحأ ) : ( 35/  مالسلا لبس )

 هدرت ثيدحلا اذهل ةيفنحلا ٌليوُأتف , ( اهمذإ | ىلع هقح فقوتل , هّقح نمدكآ

 عم - 0 ىلإ دع نأ ٠ يلوا طارتشال ةديفملا ةحيحصلا رابحألا

 ل ل را

 ىلع اهامخأ بتاعي مل اهسفن جيوزت اه ناك ولف « ىنعم هلضعل ناك امل الإو « يلولا رابتعا يف ةيآ

 . ( اهسفن جّورت اهّنأ نايبل ةيألا لوزن ناكلو « عانتمالا

 101/ 5 راطوألا لين ) و ( 1١1/5 دوبعملا نوع ) و ( 141/54 يرابلا حتف ) : رظنا )2
) . 

 ده ١



 ظفاحلا لاق « ةسيقألا عاونأ كييف نم وهف حيرصلا حيحصلا صنلا دوجو

 اذه عفر روكذملا لقْعَم ثيدح ) : ( //١80 9 حفلا ١ يف رجح نبا
 هتيلوم نع ٌمفدنيل « هريغ نود حاكنلا يف يلولا طارتشا ىلع لدي « سايقلا
 ( ءفكلا رايتخاب اعلا

 يلولا ريغب خاكنلا نأ ٌنحلاو ) : /٠01( 5) دوبعملا نوع بحاص لاق
 . ( ثيدحلا هيلع لدي أ لطاب

 : نولوقي ءاملعلا روهمج ) : ( ؟١/ 36 ىواتفلا ) يف ةيميت نبا لاقو
 باطخملا نب ب رمعب ٌادتقا كلذ لعفي نم نورْزعُي « لطاب يلو ريغب حاكتلا
 يف لا نمي ين اطلب ١ ؛ يعفاشلا بهذم اذهو « هنع هللا يضر

 ريغ يف نارقلا لد ) : /13١( 90 ايطيأ'لاقو « ( هيغو مجرلاب كلذ
 جوزي ناك امّنِإ « ةباحصلا ةداع وهو « عضوم ريغ يف ةنسلاو « عضوم
 نيب هيف رعي امم اذهو « اهسفن جوت ةأرما نع فرعي ال ' « لاجرلا ءاسنلا
 تايتشلا ةارللا جورت ال : ةشئاع تلاق اذهو « نادحأ تاذختمو حاكنلا

 . ( ؛ اهسفن جوزت يتلا يه يغبلا نإف
 سيل يلولا نأ « ةأرملل حاكنلا يف رمألا نأ ىلع سانلا ضعب جتمي دقو

 ةشئاع نع ةديرب نب هللا دبع نع ) « يلاتلا ثيدحلاب « ءيش رمالا نم هل
 نبا نم ينجوز يلأ نإ : تلاقف « الع تلخد ةاعف نأ « اهنع هللا يضر
 لوسر نأ ىتح يسلجا : تلاق : ةهراك انأو « هتسيسخ يل عفريل هيخأ
 , فاعف“ ايبا نإ لسرأف « هثربخأف ٠ م للا 0 ءاجف «٠ هع هل
 نكلو « يبأ عنص ام ُتزجأ دق « هللا لوسراي : تلاقف « اييلإ ربألا لعجف
 : او ل ا 7 لعأ ناو

 م ل را

. )135/ 5( 
 دمحأو , حاكتلا يف امهالك (141/4) هجام نباو (ما0/ 5) يناسنلا هجرخخأ

)١( 

 - رت



 نبا لل ؛ لسرم ) : هنع لاقو (337/ ؟) ينطقرادلا هاور 5 « ( اهنع هللا
 مظعلا حلا سمش كلذ ىلع هقفاوو « ( ًائيش ةشئاع نم عمسي مل ةديرب

 لعج امّنإف ٌحص نإو ) : لاقو ( ينطقرادلا ىلع ينغملا قيلعتلا ) يف يدابا

 ( مارملا ةياغ ) يف ينابلالا هفعض 5 « ( ءفك ريغ يف اهعضول اهيلإ ّرمالا

 . //7١17 مقرب

 ًاملسم « أغلاب « ًالقاع « ارح : نوكي نأ يلولا يف ءاهقفلا ط رتشأ دقو

 اس سادسا سس عا

 اهدنعف « كنتبتلا ٌدح ىلإ قسفلا هب جرخ اذإ الإ « جيوزتلل هتّيله

 كف ا نع ةلطا لع ق1 ذإ « ةيالولا يف هقح
ُ 
0 

1١ 0 

 طارتسشالا

 كلذو ) ا ناك اذإ ىلوألا هتجوز قالط اهبطاحت لع طرتشت 0 ه6

 : هلع هلوقل
 هلا لاق هلع يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يلأ نع ا

 لق ام اهل امّنإف , اهتفحص يف ام َغرفتستل « اهتخأ قالط لأست
 : ( امل كلب

 الو « ٍجابل رضاح عيب ب نأ هَ هللا لوسر ىبن ) لاق « ًاضيأ هنعو- ب

 رح اطل ايس بلاس 1 د الو « اوشجانت

 110 طيسسل اب اذكتل انخ فولس را لس ١ حل

 )١( يرعلا باتكلا راد ةعبط « ١؟6/ ؟ قباس ديسلا ( ةئسلا هقف ) : رظنا .

 دواد وبأو , ردقلا يف (900/ 7) أطوملاو « ,حاكتلا يف (1408) ملسمو ء )16١15( يراخبلا هاور )١١(

 , عوببلا يف (؟5م/ 7 يقاسلاو ( هيف )١150( يذمرتلاو قالطلا يف (509)

 يف (158/ 7) يئاسنلاو « (38/ ؟) أطوملاو ؛ ( اها ملسمو « (595/ 4) يراخبلا هاور

 . تاراجتلا يف (1؟9/؟) هجام نباو ؛ حاكنلا يف )4١©( دواد وبأو 11849 يدذمرتلاو ؛ عويبلا
 رس 5
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 ليال : لوا رضا فاو يع ا

 ( ىرحخا قالطب ةأرما كنت نأ

 يبن ثيدحلا اذه ىنعمو ) : (197/ 5 ملسم حرش ) يف يوونلا لاق
 هتقفن نم اهل ريصيو اهحكني نأو « هتجوز قالط لأست نأ ةيبنجألا ةأرلا
 يف ام ءافكناب كلذ نع ربعف « ةقلطملل ناك ام اهوحنو هترشاعمو هفورعمو
 هتأفكأو هئافكو « هيببك َمانالا ٌتافكأ : يئاسكلا لاق « ازجم ةفحصلا

 يف اهتخأ وأ بسنلا نم اهتخأ تناك ءاوس اهريغ اهتخأب ٌدارملاو « هلمأ
 . ( ةرفاك وأ مالسالا

 تحألا ) : هلوق ربلا دبع نبا نع 17١( / 9) حتفلا ) يف ظفاحلا لقنو
 اهتيض قلطي نأ اهجوز ةأرملا لأست نأ يغبني ال هنأ هقفلا نم هيفو « ةرضلا

 . ( هب درفنتل
 يفانت يتلا طورشلا نمو ) : ( 155/5 لينلا ) يف يناكوشلا لاقو

 قلطُي وأ : ابيلع ٌقفني وأ اهتّريضل مسقي ال نأ هيلع طرتشت نأ دقعلا ىضتقم
 . ( كلذ نم ءيبشب ءافولا بجي الف « هتحت تناك ْنَم

 ل ل
 ٌّقحأ نإ » : لاق هَ يبنلا نأ رماع نب ةبقع هاور ال « ًامارخ ْلِجُي ال
 (5) 0( جورفلا هب مثللحتسا ام هاه اوفوت نأ ظورتلا

 ٌبوجو مكحلا اذه نمضت ) : ( /٠ 5 دازلا ) يف مقلا نبا لاق
 هللا مكحل ًاريغت نمضعت ل اذإ | « دقعلا يف تطرش يتلا طورشلاب ءافولا
 مدع ىللعو ) ةليجأت وأ رهم ا ليجعتب ءافولا بوجو لع قفتا دقو 2 هلوسرو

 ١ مخل « كلذ وحنو رهلا نم ولخلاو قافنالاو 0 كرت 0 انوا

 يمل لو «ةيمأ قالط هلا طابا نالطب تل همكح نمض

 ' ةنفادق) دمحأ هاور 01

 . حاكنلا يف (1418) ملسمو ؛ طورشلا يف (75؟/0) يراخبلا هجرخأ (1)

 ته:



 اهيلع جوزتي ال نأ اهطارتشا نيبو اذه نيب قرفلا امف : ليق نإف « هب ءافولا
 يف نأ امهنيب قرفلا : ليق ؟ ةرضلا قالط طرش متلطبأو « اذه مححص ىتح
 ةتامثو « اهتيب بارخو « اهبلق رسكو « اهب رارضإلا نم ةجوزلا قالط طارتشا
 صنلا قرف دقو « اهيبغ حاكنو اهحاكن مدع طارتشا يف سيل ام اهئادعأ
 . ( دساف رخآلا ىلع اهدحأ سايقف « امهنيب

 اهبلإ رظنلا

 ىلع فّرعتيف « اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ اهنم رظنيو بطاخلا اهاري نأ
 ىلإ انع هفصي دق يذلا اهجبق وأ « اهب نارتقالا ىلإ هَّدشي يذلا اهلامج
 هل ٌتفِصُو ام فالخ اهدجوف « اهيلإ رظني نأ نود اهجوزت امّيرلف « اهريغ
 لحم ماصخلا لحيو ؛ امهنيب لاحلا ءوستف ؛ ءاجر عاطقناو لمأ ةبيخج باصيف
 ال امود ملسملا نأش اذكهو « امهنيب ام ةمتاخ ةقرفلاو لشفلا نوكيو « مائولا

 م 2 ل
 اذإ ) : لاق ع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع -

 اهحاكن ىلإ ! وعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا ْنإف « َةأرلا مكدحأ بطخ

 اهنم ٌُثيأر ىتح « اهل أرَنَأ ٌتدكف ةأرما ٌتبطخف : لاق « ( لعفيلف

 07: امتجوزتف « اهحاكن ىلإ يناعد ام

 لجر هاأف هلا لوسي دنع تنك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ب

 : يع هلل لوسر هل لاقف « راصنألا نم ةأرما جّوزت هنأ هبخأف
 نيعأ يف نإف ءابيلإ رظناف ٌبهذاف» :لاق ءال :لاق ؟اهيلإ ٌترظنأ

 . + ايش راصنألا

 هركذو ٠ يبهذلا هقفارو « ملسم طرش ىلع حيحص ؛ لاقو (ا6/ ١١ مآحلاو ء (”#”؛/ ")

 ةحيحصلا ) يف ينابلالا هجرخو . تاقث هلاجر : لاقو ( /٠٠٠١ مارملا غولب ) يف ظفاحلا

 , هنسسحو ( 1/91/ ءاوزالا ) يفو ( 19/ مقر
 0 1/0 يقيبلاو /901(  7) يئاسنلاو « (154) ملسم هاور

 ؛ ( امل/ 5 حتفلا ) يف ظفاحلا لاق , رْغِص : ليقو « شْمْع : ليق : « ائيش راصنألا نيعأ يف

 . دمتعملا رهف هجرختسم يف ةناوع يلأ ةياور يف عقو يناثلا

 رك 5

 5 خإ حز



 تنل لاقف « أربأ بطخ هلأ « نع هللا يضر ةبعش نب فلا نعد ج

 اهُتيتأف : لاق « امكنيب مّدْوي نأ ىرحأ هّنإف « اهيلإ رظنا » : هلْ
 ينرمأ هيَ هللا لوسر نإ : تلقف « اهردخي يف يهو « اهاوبأ اهدنعو

 ردخلا ٌبناج ةيراجلا تعفرف : لاق « اتكسف : لاق « ابيلإ | رظنأ نأ

 امل رظنت نأ كرمأ هي هللا لوسر ناك نإ « كيلع جّرحأ : تلاقف

 « رظنت الف رظنت نأ كرمأي مل هع هللا لوسر ناك نإو « ترظن

 سات اياص كر د اورو اهيلإ ترظنف : لاق
 (1)( ةأرما نيعبسو ًاعضب وأ نيعبس ُتحّورت دقلو

 مكدحأ بطخ اذإ » : هلم هللا لوسر لاق : لاق ديمح يبأ نع د
 اهملإ رظني امَّنِإ ناك اذإ « اهيلإ رظني 'نأ هيلع حابجج الف « ٌةأرما
 . 290( ملعت ال تناك نإو « هتبطخل

 ف كيأ 0 : هع هلا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع 5
 يأ رو ا يس و ل

 | : لوقأف « يه ِتنأ اذإف « كهجو نع فشكأف « كنأرما هذه

 , ©9هبضْمَي هللا دنع نم كلي

 تدب ةنيثب دراطي ةملسم نب دمحم تيأر : ةمفح يبأ نب , لهس لاق و

 اذه لعفتأ : تلقف « ًاديدش ًادرط هرصبب اهل ٍراَّجِإ قوف كاّحضلا
 هللا لوسر ُثعمس يئإ : ناقن © رع هللا لور تاسبمأ يما

 )١( يذمرتلاو «(ما/5/ ؟) يئاسنلا هاور )55/ 1١( « يقمبلاو « (1851) هجام نباو )7 /84( «
 ينطقرادلاو 5 / )0١ينابلألا هركذو « يقبمبلاو دمحأل ةدايزلاو « (144/ 4) دمحأو « حاكنلا يف

 مقر ةحيحصلا ) يف /56 ( .
 ةحيحصلا ) يف ينابلألا هجّرخو «(414/ 0) دمحأو . حاكنلا يف (85/107) يقيببلا هارر )١(

 . ملسم لاجر تاقث مهلك هلاجر « حيحص دائسإ اذهو : لاقو ( 990/ مقر

 « ةباحصلا لئاضف يف (1458) ملسمو , حاكنلا يف (85/ 7) يقمبلاو : (0515) يراخبلا ('")
 . بوثلا وأ ةعطقلا : ةقّرسسلاو « بقانملا يف (78070) يدمرتلاو

 ته اس



 رظني نأ أب الف ةأرما ٌةبطخ ءىرما بلق يف ّيقلأ اذإ ١ : لوقي هلع
 , 0 ابيلإ

 ثعبف « ةأرما جّرتي نأ داأ ع يبنلا نأ « هنع هللا يضر سنأ نع - ْز

 ل ير ل اهتقازخ يارا لاق ردا املإ نفك ادا
 ؟ نالف مأي كيّدغن الأ : اولاقف « مهلإ | تءاجف : لاق « ( اههبوقرُع
 يف تدعصف : لاق « ةنالف هب تءاج ماعط نم الإ لكآ ال : تلاقف
 : تلاق « ًةينباي ينيلبق : تلاق مث « ور ب رق 0
 يبنلا تربخأف تءاجف : لاق « اهضراع مشت يهو « اهلْبَمُت ٌتلعجف
 ةحئار رابتحاال ؛ مفلا ضرع يف يتلا ا ضراوعلاو قربا هل

 . ةهكنلا

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ؛ ةيفنحلا نب يلع نب دمحم نعو  ح
 هدر ْنِإ :هل ليقفءاهرغص هل ركذف ,موثلك مأ هتنبا يلع ىلإ بطح

 «كتأرما يهن ٌتيضر نإف «كيلإ اهب ع :يلع هل لاقف ؛هوداعف
 نينمّوملا رينمأ كن الول : لاقل اورق ىوخ نوسكم ين اك سرق
 ديز : هيدلوب اهنم قزرو «اهجوزت دقو «٠ 0©2(.كنيع تككصل
 . ةيقرو

 ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نم ةفئاطلا هذه ضارعتسا نم صلختسن

 « اهنم جاوزلا يف بغري يتلا ةأرملا ىلإ بطاخلا رظني نأ بودنملا نم -
 ؛ 98 مقر ( ةحيحصلا ) يف ينابلألاو 2 (06/ 4) دمحأو « حاكنلا يف (1854) هجام نبا )١(

 , هنع طقاسلا دري ام هيلاوح 78 يذلا حطسلا : راجالاو

 يقيمبلاو ٠ يبهذلا هقفاوو . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : لاقو 5 5 ماتحس هاور (؟)

 حاكنلا يف (41// 0
 ( ٠55/١ ةحيحصلا ) يف ينابلألا هركذو ء (011 2 67:) هنئس يف روصنم نب ديعس هاور (')

 .( 595 7 59١ صيخلتلا ) يف ظفاحلاو

 ت6ما/ب



 ةفلألا"مايقل ىعدأ اذهو « هرمع ةكيرش نوكت نم تافصب ةفرعم ىلع نوكيل

 .:اعينرب ةنغاو
 اهنم هركو ءاهبجعت مل نإف « ةبطخلا ىلع رظنلا ميدقت لضفألا نمو - ؟

 نمسا الجو ءاهزتقاول ل يق نع اقره لناهك "6 بأ
 ينعي اذهو « اهحاكن ىلإ هوعدي ام هتبوطخم نم رظني نأ رظانلل زوجي - "
 لاق « رعشلاو دعاسلاو قنعلاو قاسلا ىلإ رظنلاك « نيفكلاو هجولا نم رثكأ
 بطاخلا رظني نأ سأب ال : روهمجلا لاق ) : (187/ 9 حتفلا ) يف ظفاحلا

 رظنيو دبتجي : يعازوألا 0 يي ةبوطخملا ىلإ
 امو اهنم لبقأ ام ىلإ رظني رظني : مزح نبا لاقو « ةروعلا الإ ! اهنم ديري ام ىلإ
 نا ري لوألا :: تاياور ثالث دمحألو « ربدأ

 ( ةدرجتم اهيلإ رظني : ةثلاثلاو « ( هيلإ ليمثو هحجرن ام وهو ) ًابلاغ رهظي
 , قلطم ثيدحلاو ) : 232 * مضل نمر ل بفصل كاع

 كلذل ةباحصلا مهف ف ىلع لديو « هيلإ رظنلاب دوصقملا هل لصحي ام ىلإ رظنيف
 موثلك مأ داب ل روصنم نب ديعسو قازرلا دبع هاوزام
 . ( اهرظنيل هيلإ اهب ثعب امل يلع تسب

 هذه رهاظو ) : ( ١ /٠65 ةحيحصلا ةلسلسلا ) يف ينابأألا لاقو
 هجولا نم رثكأ ىلإ هتبوطخم نم رظني نأ بطاخلل زوجي هنأ ثيداحألا
 لعف اذه ديأ دقو ؛ رعشلاو دعاسلا وأ قنعلاو قاسلا ىلإ رظنلاك « نيفكلاو
 ةملسم نب دمحتو هللا دبع نب رباج هلعف ا ٠ « مهملع هللا ناوضر ةباحصلا
 هجولا ىلإ رظنلاب ثيداحألا دييقت امأ , باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلاو
 نودب ةئاحصلا مهفل ليطعتو«.دّيقم صن نودب دييقت وهف , طقف نيفكلا»
 . ( ةجح

 ًاضيأ هل زوجي هّنإف « اهتيؤرو اهملإ رظنلا ديري هّنَأ اهمالعإ هل زوجي و - ؛
 , رباج ثيدح يف درو اب « ملعت نأ ريغ نمو « اهنم ةلفغ ىلع اههلإ رظنلا

 ب © /عاس



 كاحضلا تنب ةنيثب دراطي ناك نيح هنع هللا يضر ةملسم نب دمحم لعف اكو

 ملسم حرش )١ يف يوونلا لاق ,اهملع نود ًاديدش ًادرط هرصبب

 هل لب « اهاضر اهيلإ رظنلا زاوج يف طرتشي ال هّنأ روهمجلاو ) : ( © /7٠١
 كلذ يف نذأ دق هع يبنلا أل  مالعإ مّدقت ريغ نمو « اهتلفغ يف كلذ

 يف أل « نذإلا نم ًابلاغ يحتست اهّنألِ , اهناذكتسا طرتشي مو «٠ اقلطم

 . ( ىذأتتو رسكنتف اهكرتيف هبجعت ملف اهآر امرلف ًاريرغت كلذ

 « هتبوطخم ىلإ رظنلا نم  هعنمت فورظل - بطاخلا نكمتي مل اذإو  ه
 م « اهتفصب هبختو « اهيلإ رظنتف « اهب قثي ةأرما ثعبي نأ هل ٌبحَتسُي هّنإف
 لاقو « اهيف بغر ةأرما ىلإ مّلَس مأ ثعب نيح مالسلاو ةالصلا هيلع لعف
 . « اهضراوع يما « اهيبوقرع ىلإ يرظنا ١ : اه

 500 اهب ةولخلا لاحب ينعي ال « ابيف بوغرملا ىلإ رظنلا نإ ١

 . اهمراحم دحأ روضحب وأ « ماع لهآ ناكم يف اهيلإ رظنلاب لّصحتي

 « اهنم جاوزلا ىلع همادقإ لبق ةأرملا ىلإ لجرلا رظن بودنملا ناك اذإ ٠
 مالسلا لبس ) يف يئاعنصلا لاق ؟ هيلإ يه رظنت نأ بودنملا نم لهف

 هّنإف « اهبطاخخ ىلإ رظنت اهّنإف « ةأرملل مكحلا اذه لثم تبغيو ) : ٠ /1١(
 رظن ميرت لصالاو « ثيدح هب دري ملو ليق اذك « اهنم هبجعي ام هنم اهبجعي
 ديري نمل لجرلا رظن زاوج ىلع ليلدلاك « ليلدب الإ ةيبنجالاو يبنجالا

 . ( اهتبطخ
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 ةيمالسالا رشنلاو ةعابطلا راد عياطم :
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